
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 
 

№ 212 
 
 
 Взето с протокол № 12 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.07.2020 год. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на движими вещи, собственост 
на Община Септември на „Компост - Септември“ ЕООД за срок от 5 години 
 

Община Септември е собственик на движими вещи, подробно и изчерпателно 
изброени в Инвентарни книги за дълготрайни активи Приложения: № 19; № 20; № 21; и 
Справка за налични СМЦ – Приложение № 23. 

Движимите вещи придобити по проект на Община Септември, свързани с 
изграждане на компостираща инсталация, подробно изброени в Приложенията, по своя 
характер са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 
значение и се използват в услуга на обществото. За функционирането и управлението на 
компостиращата инсталация е създадено дружество „Компост - Септември“ ЕООД, ЕИК 
206152480 – с едноличен собственик на капитала Община Септември, което дружество 
ще осъществява дейността на оператор на компостиращата инсталация. За 
функционирането на компостиращата инсталация, е необходимо активите придобити по 
проекта да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на оператора.  

Вещите представляват общинска собственост, които не са необходими за нуждите 
на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка, съответно могат да се предоставят за безвъзмездно управление на 
новоучреденото юридическо лице „Компост - Септември“ ЕООД, за срок от 5 години и 
след решение на Общински съвет.  Дружеството от своя страна ще се самоиздържа от 
дейността си, като при необходимост ще му бъдат предоставяни средства от бюджета на 
Общината. 

  
 
 
Общински съвет Септември, обсъди предложението на ВрИД Кмета на Община 

Септември и след станалите разисквания, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  
чл. 7, ал. 2 от НРПУРОИОС, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, 

 
 

Р Е Ш И: 
  
1. Общински съвет Септември предоставя за безвъзмездно управление на 

движими вещи, собственост на Община Септември на дружество „Компост - Септември“ 
ЕООД, ЕИК 206152480 – с едноличен собственик на капитала Община Септември, 
подробно и изчерпателно изброени в Инвентарни книги за дълготрайни активи – 
Приложения: №19; №20; №21; и Справка за налични СМЦ – Приложение №23 за срок 
от 5 години. 

2. Допуска предварително изпълнение на решението със следните МОТИВИ: 
Предварителното изпълнение на решението е необходимо, с цел успешното 



приключване на проекта. Решението следва да бъде с предварително изпълнение, тъй 
като при стандартно броене на сроковете за обжалване, изпълнението ще закъснее и от 
това може да последват значителни или трудно поправими вреди. С допускането на 
предварително изпълнение ще се защитят особено важни обществени интереси, тъй като 
проектът касае въвеждането на обект за изграждане на компостираща инсталация на 
територията на община Септември. При липса на допускане на предварително 
изпълнение на настоящото решение ще бъде налице опасност от осуетяване и сериозно 
затрудняване изпълнението, както на решението, така и на целият проект като цяло. 
Обстоятелства, които също следва да бъдат взети предвид са и тромавите процедури от 
страна на институциите, поради което финализирането на проекти от тези мащаби 
значително се забавя. Въведеното извънредно положение, считано от 13.03.2020 г. също 
оказа влияние върху нормалното протичане на процедурите и тяхното финализиране в 
срок. С оглед на което е налице хипотезата на чл. 60, ал.1 от АПК и следва да бъде 
допуснато предварително изпълнение. 

3. Възлага на Кмета на Община Септември да изпълни Решението. 
     
 
 
 
Общ брой на общинските съветници: 21 
Присъствали:19 
Гласували:19 
“ЗА”:13 
“ПРОТИВ”:1 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”:5 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември  
 


