
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 628 
 
 Взето с протокол № 34 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 29.10.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма 
„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ – СЕПТЕМВРИ 2021“ ЕООД, с едноличен собственик на 
капитала - Община Септември 

Общинският съвет, след като се запозна, с направеното предложение от заместващия 
Кмета на Община Септември, както и предвид възможността за участие в Инвестиционна 
програма за климата - насърчаване на използването на електромобили е  необходимо 
учредяването на ново дружество с едноличен собственик на капитала Община 
Септември, което би могло да извършва обществен превоз на пътници или други 
общински социални услуги с електромобили и на основание чл. 113 от Търговския закон, 
чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, чл. 115 от Търговския закон, чл. 3, ал. 1 от Наредба за 
условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част 
от капитала на търговските дружества /НУРУПОСВОЧКТД/, чл. 4 НУРУПОСВОЧКТД, 
чл. 10 от НУРУПОСВОЧКТД, във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост и на основание чл. 21, ал. т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от 
ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 
 

1. УЧРЕДЯВА еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма 

„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - СЕПТЕМВРИ 2021” ЕООД, изписване на латиница 

„AVTOBUSEN TRANSPORT - SEPTEMVRI 2021” Ltd, при следните условия: 

1.1. Предмет на дейност: Предмет на дейност: Осъществяване на обществен превоз  
на пътници чрез електромобили и/или други превозни средства с ниски или нулеви 
емисии /хибридни автомобили/; Извършване на социални услуги, изискващи 
транспортни средства,  чрез електромобили и/или други превозни средства с ниски или 
нулеви емисии /хибридни автомобили/; Участие и осъществяване на проекти 
насърчаващи използването на  електромобилите и опазване на околната среда; 
Осъществяване на обществен превоз на  пътници по утвърдените републикански, 
областни и общински транспортни схеми; Осъществяване на случаен и специализиран 
превоз на пътници, осъществяване дейности във връзка с анализ, планиране, 
финансиране, експлоатация, организация, координация, 
управление и контрол-включително: разработване на анализи за развитие на 
екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт; Въвеждане и 
експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения 

транспорт; организация, контрол и финансиране на обществения транспорт на 
територията на община Септември като интегриран превозен процес; издаване на 
превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на 
система за контрол и управление на обществения транспорт на база на GPS 



идентификация, експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на 
пътници; единно планиране на експлоатационна дейност, разписания за движение на 
превозните средства и оптимизиране на маршрути; поддържане и ремонт на превозните 
средства; рекламно-информационно обслужване на обществения транспорт; извършване 
на координация и контрол на транспортния процес, чрез регистриране изпълнението на 
транспортната задача, посредством автоматизирана система за управление; 
осъществяване контрол на пътниците, ползващи услугите на Общинско дружество 

„Автобусен транспорт – Септември 2021“ ЕООД и други дейности не забранени от закон. 
 

1.2. Със седалище и адрес на управление: гр. Септември 4490, ул. „Ал. 
Стамболийски“ № 37А; 

 
1.3. Капиталът  на дружеството е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ разпределен на 

100 /сто/ дяла по 1 лв. /един лев/;  
 
1.4. Едноличен собственик на капитала е Община Септември, чиито правомощия 

се осъществяват от Общински съвет Септември; 
 
1.5. Дружеството се учредява за неопределен срок. 
 
2. ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на 

конкурс по ред и условия на Наредба за условията и реда за упражняване правата на 
Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества, 
лицето Валя Спасова Ал Самара; 

 
3. ПРИЕМА Учредителен акт на дружеството. 
 
4. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Септември да сключи Договор за 

възлагане на управлението с определения управител, до провеждане на конкурс.  
 
5.ВЪЗЛАГА на управителя да предприеме необходимите правни и фактически 

действия по регистрацията на дружеството в търговския регистър.  
 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 17 
"Против":            0    
"Въздържали се": 1 

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


