
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№582 

Взето с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 20.01.2017г. 

 

Относно: Създаване на Общинско дружество”Автобусен транспорт-Септември” 
ЕООД 
 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 
на Общината  и след станалите разисквания на основание чл.3, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Септември 
върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с 
чл.113 от ТЗ и чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА, 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за учредяване на дружество със 100% общинско участие с 
наименование „Автобусен транспорт-Септември” ЕООД с предмет на 
дейност:  
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 базата на 
GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система 
за таксуване на пътници;единно планиране на експлоатационната 
дейност, разписания за движение на превозните средства и 
оптимизиране на маршрути; поддържане и ремонт на превозни 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” ЕООД и други дейности не забранени от Закон. 



2. Определя седалище и адрес на управление на ”Автобусен транспорт-
Септември” ЕООД: гр.Септември, ул.”Ал.Стамболийски” №37А 

3. Да определи за ВрИД управител Валя Спасова Ал Самара до 
провеждане на конкурс по ред и условия на Наредбата за условията и 
реда за упражняване правата на община Септември върху общинската 
част от капитала на търговските дружества. 

4. Определя капитал на дружеството в размер на 100 лв./сто лева/, 
разпределен на 10/десет/ дяла по 10 лв./десет лева/ ВСИЧКИ 
СОБСТВЕНОСТ НА община Септември 

5. Определя срок на действие: неопределен срок 
6. Утвърждава Дружествен договор 
7. Упълномощава Кмета на община Септември да сключи договор за 

временно възлагане на управлението с определения управител до 
провеждане на конкурс. 

8. Общински съвет-Септември възлага на Кмета на община Септември да 
предприеме необходимите правни и фактически действия по 
регистрацията на дружеството. 

9. Общински съвет-Септември допуска предварително изпълнение на 
основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед изтичане срока на договор 
№54/04.03.2015г. валиден до 04.03.2017г. и във връзка с подготовката на 
документация за издаване на лиценз за обществен превоз на пътници от 
Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 

 
 
 
 
 

Общ брой на общинските съветници:                 21   
Присъствали:                     18   
Гласували:                      18 
“ЗА”                      18 
“ПРОТИВ”                        0  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                     0 
 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


