
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№693 

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

проведено на 28.03.2017г. 

 

Относно: Даване на съгласие за издаване на общинска гаранция за 

гарантиране на задълженията на дружество със 100% общинско участие 

„Автобусен транспорт-Септември” ЕООД. 

 

Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с направеното 
предложение от Кмета на Общината и след станалите разисквания на 
основание чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, чл.40 и чл.45 от Закона за общинския 
дълг и като съобразих 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 община Септември да 
издаде общинска гаранция за гарантиране на задълженията на 
дружество с 100 % общинско участие „Автобусен транспорт – Септември” 
ЕООД по Договор за банков кредит от……………………2017 г., който ще 
се сключи между дружеството и Търговска банка 
 

2. Банковата гаранция да бъде издадена при следните условия: 
- обхват – всички задължения на „Автобусен транспорт – Септември” 
ЕООД по Договор за банков кредит, включително главница, лихви, такси, 
комисиони, неустойки, разноски и др. дължими по него; 
- размер – до 30 000 лв., като могат да бъдат извършвани частични 
плащания. С всяко плащане се намалява общия размер на гаранцията; 
- срок – 37 месеца от датата на издаване; 
- условия за плащане по гаранцията – писмено искане от страна на 
Търговската банка за плащане по гаранцията, в което е посочено 
основанието и сумата; 
- срок за плащане – до 5 календарни дни от получаване на искането; 
- обезпечение – запис на заповед, 
 издадена от „Автобусен транспорт – Септември” ЕООД в полза на 
Община Септември в размер на 30 000 лв. 
 
 
 



3. Общински съвет – гр. Септември възлага на кмета на общината да 
подпише от името на община Септември споразумение за издаване на 
общинската гаранция с „Автобусен транспорт – Септември” ЕООД и 
гаранционно писмо към Банката кредитор при условията, посочени в т.2. 

4. Общински съвет – гр. Септември дава съгласие за допускане на 
предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, 
ал. 1 от АПК с оглед защитата на особено важни обществени интереси.  

      5. Изпълнението на решението се възлага на кмета на община Септември и 
управителя на „Автобусен транспорт – Септември” ЕООД.  

 

 
 

 

 

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       15 

Гласували:                                                            15 

 „ЗА”                                                                       15 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


