
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 904 
 
 Взето с протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.08.2022 год. 
 

ОТНОСНО: Бракуване на стария водопровод за минерална вода, извън обхвата 
на реконструиращия се обект: „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална 
вода от съществуващо находище на минерална вода „Варвара“ до село Ветрен дол, общ. 
Септември, обл. Пазарджик“ и даване на съгласие за изграждане на нов водопровод с по-
широк обхват в село Ветрен дол и село Варвара 

  
Общински съвет гр. Септември като взе предвид предложението на заместващия 

Кмета на Община Септември, както и че: 
След постъпила Докладна от 02.08.2022 г. от Станой Стефанов Милов и 

извършена проверка от комисия, обективирана в Протокол от 09.08.2022 г., с който е 
констатирано изключително лошото състояние на стария водопровод за минерална вода, 
извън обхвата на реконструиращия се обект: „Аварийна реконструкция на водопровод за 
минерална вода от съществуващо находище на минерална вода „Варвара“ до село Ветрен 
дол, общ. Септември, обл. Пазарджик“, със Заповед № 1629/11.08.2022 г. на заместващия 
кмета на община Септември е разпоредено извършването на частична инвентаризация 
на стария водопровод. 

Инвентаризационната комисия е излязла със становище и Доклад, в които се 
препоръчва бракуване на актива. Като мотиви са изложени обстоятелствата, че 
Водопроводът е в изключително лошо състояние, което не позволява функционирането 
му по предназначение. Водопроводът е изграден преди повече от 60 години, което го 
прави физически и морално остарял. Съоръжението е негодено за употреба и тъй като 
няма издадени разрешителни за минерална вода на абонати захранващи се от него, не се 
очаква икономическа изгода от съоръжението. 

Трасето на старият водопровод е заснето от геодезист и е дадена точната му 
дължина. 

Материалният актив представлява линейно съоръжения – водопровод. 
Дължината на водопровода е 3922 метра. 
Със Заповед № 1667/17.08.2022 г. на заместващия кмета на община Септември е 

назначена комисия за извършване на бракуване. Комисията за брак е излязла с 
констативен протокол, в който се дава мотивирано предложение, че съоръжението е 
негодно за употреба и тъй като няма издадени разрешителни за минерална вода на 
абонати захранващи се от него не се очаква икономическа изгода от съоръжението, и 
следва да се бракува. Комисията заключава също така, че естеството на съоръжението и 
лошото му състояние, не позволяват неговото продаване с цел икономическа изгода или 
предоставянето му на други бюджетни организации.  

Лицензиран оценител е оценил актива на 7 765.56 лева. 
След бракуването, следа да се възложи проектиране и изграждане на нови трасета 

с по-широк обхват, които да обезпечат бъдещи потребители в селата Ветрен дол и 
Варвара. 
 



Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 28 от 
Закона за счетоводството и чл. 29 от Вътрешни правила за процеса на подготовка и 
провеждане на инвентаризация в община Септември, Общински съвет Септември, 
  

Р  Е  Ш  И : 
  

 1. Дава съгласие да се бракува стария водопровод за минерална вода, извън 
обхвата на реконструиращия се обект: „Аварийна реконструкция на водопровод за 
минерална вода от съществуващо находище на минерална вода „Варвара“ до село Ветрен 
дол, общ. Септември, обл. Пазарджик“. 
 
 2. Утвърждава Доклад на комисията за брак. 
 

3. Дава съгласие след бракуването на стария водопровод, да се възложи 
проектиране и изграждане на нови трасета с по-широк обхват, които да обезпечат 
бъдещи потребители в селата Ветрен дол и Варвара. 

 
 4. Възлага на кмета на община Септември да извърши всички правни и 
фактически действия, необходими за изпълнение на настоящото решение. 
 
 
Общ брой общински съветници          21                   
Присъствали:                                             21   

Гласували: 21   

"За": 20   

"Против":            0                                
"Въздържали се": 1   

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


