
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

 

 

 

Относно: Образуване на еднолично дружество с ограничена 

отговорност „ШУМЕНБУС” ЕООД   

 

През 2018 г. беше разработена и приета от Общинския съвет Програма 

за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 

фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на Община Шумен 

с период 2018 – 2022 г. При изготвянето на анализа на източниците на 

замърсяването с фини прахови частици и азотни оксиди беше установено, че 

значително е нарастнал броят на МПС в града, а замърсяването над допустимите 

норми се дължи и на остарелите превозни средства, включително в обществения 

транспорт. Поради това в Плана от мерки към програмата беше определен 

Приоритет2: Намаляване на емисиите от транспорта са заложени мерки за 

закупуване на електробуси за нуждите на градския транспорт и изграждане на 

зарядни станции за електробуси и електромобили.  

По приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” 

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” беше обявена процедура № 

BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на 

замърсяване на атмосферния въздух“. Целта на процедурата е да допринесе за 

подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата 

на фини прахови частици и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в 

атмосферния въздух чрез адресиране на транспорта като източник на 

замърсяване. Процедурата цели опазване на околната среда чрез подобряване 

характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт – 

замяна на остарелия и амортизиран подвижен състав с екологичен такъв. В 

рамките на процедурата ще се подпомогне закупуването и доставката на нови 

съвременни електрически транспортни средства на обществения транспорт, 

което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на 

шума и вибрациите и значително спестяване на енергия. Подобряване на 

надеждността, комфорта и времето за придвижване с обществения транспорт ще 

доведе до промяна на модела на придвижване и намаляване на пътуванията с 

лични автомобили и по този начин до намаляване на вредните газове от 

двигателите с вътрешно горене. Инвестициите са насочени в подкрепа 



въвеждането на нови по-енергийно ефективни форми на обществен транспорт, 

като се увеличи делът на електрическите превозни средства. 

Като допустими кандидати по процедурата в проектонасоките бяха 

включени 11 общини, включително Шумен, като проектно предложение по 

процедурата следваше да се подаде от общината - кандидат в партньорство с 

дружество, на което е възложено предоставянето на обществена услуга за превоз 

на пътници на територията на съответната община  - общинска компания за 

обществен градски транспорт. В насоките беше определено партньорите да са 

търговски дружества с едноличен собственик на капитала – съответната община. 

Във връзка с това изискване община Шумен отпадна от списъка на допустимите 

кандидати по процедурата, освен това крайният срок на подаване на проектните 

предложения беше съкратен – 30.08.2019г. От страна на министъра на МОСВ 

бяха получени уверения, че с реализираните икономии на средства по ОП 

„Околна среда“ ще бъде обявена следваща процедура на по-късен етап, което 

предполага община Шумен да извърши съответните подготвителни действия, за 

да отговаря на условията. 

Във връзка с това предложението на общинската администрация е да 

бъде учредено еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование 

„ШУМЕНБУС“. Управлението на дружеството ще се ситуира в гр. Шумен, на 

ул. “Адам Мицкевич” № 1, ет. 3 – общинска собственост, където ще бъдат 

регистрирани седалището и адресът на управление, а впоследствие за база на 

дружеството ще се предостави за управление част от поземлен имот с 

идентификатор 83510.670.314 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 

54 468 кв.м. Предложението на общинската администрация е дружеството да се 

образува със следния предмет на дейност: „Автобусни и автомобилни превози в 

страната и чужбина; поддържане, ремонт и диагностика на моторни транспортни 

средства; извършване на периодични прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътни превозни средства; разработване на проекти за транспортни 

схеми и разписания; друга дейност незабранена от закона.“ Дружеството ще се 

учреди с капитал, представляващ парична вноска в размер на 5 000 лв., 

разпределена в 5 000 дяла по 1 лев.  

В съответствие с изискванията на чл. 114, ал. 3 от ТЗ е разработен 

проект на учредителен акт на дружеството със съдържанието по чл. 115 от 

закона.  

На следващата сесия на Общинския съвет ще бъде направено  

предложение за управител на дружеството. 

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет да приеме 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. На основание чл. 21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51 от 

ЗОС, чл. 113 и сл. от ТЗ и чл. 5 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 



сдружения с нестопанска цел образува Еднолично дружество с ограничена 

отговорност: 

1. Наименование: „ШУМЕНБУС“ ЕООД, което се изписва 

допълнително на латиница, както следва: „SHUMENBUS” LTD; 

2. Седалище и адрес на управление: Р България, гр. Шумен, ул. „Адам 

Мицкевич“ № 1, ет. 3; 

3. Предмет на дейност: „Автобусни и автомобилни превози в страната 

и чужбина; поддържане, ремонт и диагностика на моторни транспортни 

средства; извършване на периодични прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътни превозни средства; разработване на проекти за транспортни 

схеми и разписания; друга дейност незабранена от закона.“  

4. Капитал: парична вноска в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв., 

разпределен в 5 000 дяла по 1 лев. Едноличен собственик на капитала е Община 

Шумен. 

5. Срок: Дружеството се образува за неограничен срок на действие. 

6. Дружеството се представлява и управлява от управител. 

II. Приема Учредителен акт на „ШУМЕНБУС“ ЕООД – гр. Шумен. 

III. На следващата сесия на Общинския съвет кметът на общината да 

предложи управител на дружеството. 

 

 

 

Вносител:  

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

 


