
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№919 

Взето с Протокол №48 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 27.02.2018 г. 

Относно: Отпускане на „Автобусен транспорт-Септември ЕООД гр.Септември 
сумата от 33 000 лв. за срок от 7/седем/ години за покриване на загуби и 
временна необходимост от парични средства. 
 

В деловодството на община Септември е постъпила молба с вх.№2600-
186/29.01.2018г. от управителя на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ-СЕПТЕМВРИ” 
ЕООД гр.Септември за отпускане на сумата от 33 000 лв.за срок от седем 
години за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства 
на база направен финансов отчет. 
Счетоводната загуба към 31.12.2017г. на дружеството е 54 000лв. при 16 000 
лв. начислена счетоводна амортизация и 7 000 лв. лихви по лизинга. 
Финансирането на автобусния транспорт се налага, поради обслужване на 
линии от и към населените места, които са финансова неизгодни, но смятаме, 
че всеки жител от община Септември има право да му се подсигури качествен 
транспорт от и до територията на община Септември. 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното предложение  
от инж.Явор Митев-За Кмет на община Септември и след станалите 
разисквания на основание чл.134, ал.1 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.12 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Септември 
върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 33 000 лв. за срок от седем 
години за  покриване на загуби и временна необходимост от парични 
средства на  „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ-СЕПТЕМВРИ” ЕООД. 

2. Общински съвет гр.Септември дава съгласие за допускане на 
предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 
ал.1 от АПК, с оглед предстоящи пращания на задължения към НАП. 

Общ брой общински съветници:                        21 
Присъствали:                                                       20 
Гласували:                                                            20  
 „За”:                                                                      20   
„Против”:                                                                 0  
„Въздържали се”:                                                   0 
                                             
                                               
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


