
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№282 

 

Взето с Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.04.2016г. 

Относно: Отмяна на Решение №175/26.02.2016г. и Възлагане на „В и К в 
ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик на дейностите по стопанисване, поддържане 
и експлоатация на новоизградени обекти:  
 
1. „Пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Карабунар” 

2. „Преливник и довеждащ колектор до ПСОВ,с.Карабунар” 

3. „Канализационна мрежа на с.Карабунар – I етап” 

 
Мотиви: 

1. С разрешение за ползване на строежа № СТ-05-1793/20.10.2015г. на 

Зам.Началника на ДНСК към Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството беше разрешено ползването на строеж: „Пречиствателна 

станция за отпадъчни води на с.Карабунар”, по проект  ИД 13/321/01685 

„ПСОВ с капацитет 330 еквивалент жители на с.Карабунар – 1 етап, 

общ.Септември”, изпълнен съгласно Договор №13/321/01685 от 21.12.2013г. на 

Община Септември за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР). 

 

2. С разрешение за ползване на строежа № СТ-05-1793/20.10.2015г. на 

Зам.Началника на ДНСК към Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството беше разрешено ползването на строеж: „Преливник и 

довеждащ колектор до ПСОВ,с.Карабунар”, като част от проект:  

„Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с.Карабунар, финансиран 

от Община Септември по Договор №107/15.05.2015г.  между „Тарктур” ЕООД и 

Община Септември. 

 

3. С разрешение за ползване на строежа №ДК-07-ЮЦР-313/21.09.2011г. на 

Началника на РДНСК Южен централен район към Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството беше разрешено ползването на 

строеж: „Канализационна мрежа на с.Карабунар – I етап”, по проект: ИД 

13/321/00111 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане 



на нова канализационна мрежа на с.Карабунар”, изпълнен съгласно Договор 

№13/321/00111 от 23.02.2010г. на Община Септември за отпускане на 

финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР).С изменение и допълнение на Закона за водите 

от 2009 г. (ДВ бр.47/2009) в чл. 198б, ал. 2 и чл. 198ж се регламентира 

управлението на В и К системите. Същото се осъществява от Асоциацията по В 

и К, на която е член и община Септември. 

 

Стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и 

съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите в 

границите на обособена територия, съгласно изискванията на същия закон се 

осъществява само от един В и К оператор, който за територията е „ВИК –

ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД, ПАЗАРДЖИК.  

За да се възложат на В и К оператора горе цитираните дейности,при условието 

на чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите е необходимо общински съвет 

Септември, като собственик на ново изградените обекти да вземе решение, с 

което да даде съгласие и упълномощи Кмета на общината да отправи 

предложение до Председателя на Асоциацията по В и К, за включване 

искането на община Септември в дневния ред на заседание на общото 

събрание на Асоциацията. 

 

Общинският съвет, след като изслуша предложението на Кмета на Общината, 

взе предвид становището на постоянните комисии по общинска собственост и 

европейски програми, постоянните комисии по законност, обществен ред, 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на 

местното самоуправление, постоянната комисия по бюджет и финанси, 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198б, ал.2 от Закона 

за водите, §9, ал. 10 и 11 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите/ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп.,бр.58 от 2015 г./ и след станалите разисквания, 

Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение №175, взето с протокол №6 от 26.02.2016г. на Общински 

съвет – гр.Септември. 

 

2. Дава съгласие за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане, 

експлоатация,на новоизграден обект, както и предоставяне на В и К услуги на 

потребителите срещу заплащане на „В и К - в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик,до 

подписване на договора между Асоциацията по В и К и В и К оператора, за 

обекти: 



2.1. „Пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Карабунар” 

2.2. „Преливник и довеждащ колектор до ПСОВ,с.Карабунар” 

2.3. „Канализационна мрежа на с.Карабунар – I етап” 

 

3. Упълномощава Кмета на общината да подпише приемо-предавателен 
протокол с „В и К –ликвидация“ ЕООД, Пазарджик, като предостави цялата 
документация за обекта в едно с всички екзекутивни чертежи, разрешения, 
протоколи и т.н. необходима за експлоатацията му. 
 
4. Възлага на Кмета на общината да отправи искане до Председателя на АВ и К 
на обособената територия, да уведоми „В и К –ликвидация“ ЕООД, Пазарджик 
за решението на Общински съвет гр. Септември. 
 
5. Възлага и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички правни и 
фактически действия за изпълнение на решението за възлагане на дейностите 
по стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите, посочени в т.2. 
 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:                      18 

Гласували:             18 

“ЗА”                       18 

“ПРОТИВ”              0     

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                             0 

     

 

 

                                   

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


