
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№653 

Взето с Протокол №27 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 22.02.2017г. 

Относно: Даване на съгласие Общинско дружество”Автобусен транспорт-Септември” 
ЕООД  да поеме дългосрочен дълг под формата на кредит 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от 
ЗМСМА и разпоредбите на Наредбата за реда и условията , при които община 
Септември упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет-Септември дава съгласие Общинско дружество”Автобусен 
транспорт-Септември” ЕООД  да поеме дългосрочен дълг под формата на 
кредит в размер на 30 000 лв./тридесет хиляди лева/ с инвестиционно 
предназначение-първоначална вноска за лизинг на 4/четири/ броя автобуси. 

2. Кредитът да бъде договорен при следните условия: 
- Лихвен процент-плаващ, не по-висок от 6% / шест процента/ годишно към 

датата на сключване на договора за кредит; 
- Срок- до 36 /тридесет и шест/ месеца; 
- Такси и комисионни- съгласно тарифата на търговска банка; 
- Обезпечение; 
- Първи по ред залог на настоящи и бъдещи вземания на дружеството от община 

Септември, произтичащи от бъдещ Договор за възлагане на транспортна услуга 
по наредба №2 от 15 март 2002г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси; 

- Първи по ред залог върху настоящи и бъдещи вземания на всички настоящи и 
бъдещи откривани сметки, водени на името на дружеството в търговската 
банка, която е предоставила кредита. 

3. След подписване на договор за кредит с търговска банка, в случай че 
кредиторът има изискване за допълнително обезпечение, Общински съвет-
Септември следва да вземе допълнително решение. 

4. Общински съвет-Септември възлага на управителя на „Автобусен транспорт-
Септември” ЕООД да предприеме необходимите правни и фактически действия 
по изпълнение на решението. 

 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                                   16 

Гласували:                          16 

“ЗА”                                     15 

“ПРОТИВ”                            0  

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                           1 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


