
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№692 

Взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.03.2017г. 

 

Относно: Даване на съгласие за получаване на безлихвен заем в полза на 

„Автобусен транспорт-Септември” ЕООД със срок до сключване на Договор за 

кредит по учредената общинска гаранция за гарантиране задълженията на 

дружество със 100% общинско участие „Автобусен транспорт-Септември” 

ЕООД. 

 

МОТИВИ: Постъпила е Докладна записка от управителя на Автобусен 
транспорт – Септември” ЕООД, с която се иска даване на съгласие за 
получаване на временен безлихвен заем в полза на  „Автобусен транспорт – 
Септември” ЕООД до сключване на Договор за кредит по учредената  общинска 
гаранция за гарантиране  задълженията на дружество с 100 % общинско 
участие „Автобусен транспорт – Септември” ЕООД. 

Обосновава спешното свикване на Общински съвет гр.Септември в 
качеството му на едноличен собственик на капитала на търговско дружество 
„Автобусен транспорт – Септември” ЕООД с оглед изтичащият срок на 
досегашният превозвач, който със Заповед № ТУ-44/02.03.2017 г. на Областния 
управител е удължен до 04.04.2017 г. 

Имайки предвид високият обществен интерес, свързан с осигуряване на 
обществения превоз на пътници на територията на Община Септември се 
налага спешно осигуряване на финансови средства за закупуване на нужните 
автобуси. Временният паричен заем ще бъде безлихвен и без осигуряване на 
допълнителни гаранции и обезпечения със срок до сключване на Договор за 
кредит с Търговска банка и превеждане на средствата по него. 

Тъй като Община Септември е в обективна невъзможност да осигури 
този временен безлихвен заем, затова и 

 
На  основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, и като съобрази разпоредбите 

на Наредба 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 – гр. Септември дава съгласие „Автобусен транспорт – 
Септември” ЕООД да получи временен безлихвен заем в размер на 30 000 
лева от дружество със срок до сключването на Договор за банков кредит 



от……………………2017 г., с Търговска банка и превеждане на сумата по 
кредита по сметка на дружеството. 
2. В договора за временен безлихвен заем да не се предвиждат никакви 

обезпечения или други гаранции в тежест на „Автобусен транспорт – 
Септември” ЕООД 

3. Възлага на управителят на „Автобусен транспорт – Септември” ЕООД да 
сключи Договор за временен безлихвен заем в размер на 30 000 лева с 
……………за срок до сключването на Договор за банков кредит 
от……………………2017 г., с Търговска банка и превеждането на сумата 
по сметките на дружеството. 

4. Задължава управителят на „Автобусен транспорт – Септември” ЕООД да 
върне заетата сума от 30 000 в срок до 1 работен ден от деня на 
получаване на сумата от Общинска банка по Договора за кредит по 
сметка на дружеството, заемодател. 

 
5. Общински съвет – гр. Септември допуска предварително изпълнение на 

основание чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед защитата на особено важни 
обществени интереси и предвид кратките срокове, свързани с 
общественият превоз на пътници на територията на Община Септември 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       13 

Гласували:                                                            13 

 „ЗА”                                                                       13 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


