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ОБ ЩИН А  ДВ Е  М ОГИЛИ•  ОБ ЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 1 

П Р О Т О К О Л 

№ 12 
 

Днес, 20 юли 2012 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две могили, в 

конферентната зала, започна дванадесетото (извънредно) заседание на VІ– тия Общински 

съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет.  

 Тя съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 

 Отсъства: Мехмед Чолаков. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 

Христина Ефтимова – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително обявения проект за 

дневен ред на настоящото извънредно заседание. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото извънредно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинският съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 344/19.07.2012 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

2. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:` 

Докладна записка от Николай Христов с вх. № 344/19.07.2012 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе. 

По нея докладва:  

1. Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”: 

На 19.07.2012 г. в деловодството на Община Две могили е пристигнало писмо, с което 

Областна администрация иска Общината да избере представител в Асоциацията на ВиК – 

Русе. Тъй като Общото събрание на Асоциацията ще се проведе на 23.07.2012 г. се иска от 

нас да вземем решение, с което да определим наш представител при невъзможност кметът на 

общината да участва в заседанието. Предложен е проект на решение, с което Общински съвет 

Две могили определя Кремена Любенова за представител на Общината, като упълномощава 

Кмета на Общината да сключи договор за предоставяне на ПСОВ и спомагателните 

съоръжения за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК ООД – Русе. Това налага и 
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провеждането на това извънредно заседание на Общинския съвет. Комисията разгледа 

предложеният проект на решение и излезе със становище той да бъде приет. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

15 във връзка с чл. 27, ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.3, ал. 2, т. 7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл.198е от Закона за водите и Докладна записка с вх. № 344 

от 19.07.2012г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 205 
 

1. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 23.07. 2012 г. от 11.00 часа в 

град Русе, определя Кремена Любенова зам.-кмет на Община Две могили да го представлява. 

2. Съгласува следната позиция на Община Две могили по въпросите от дневния ред: 

2.1. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на ПСОВ и спомагателните съоръжения в град Русе, на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе. 

2.2. Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи Договор за 

предоставяне на ПСОВ и спомагателните съоръжения за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе. 

2.3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията 

към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с 

оглед запазване интереса на Община Две могили.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 

Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили:   

Поради изчерпване дневния ред на дванадесетото (извънредно) заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 20.07.2012 г. и отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към Папка № 158. 

Екз. № 2 – за Кмет на Община.  

Екз. № 3 – за Областен управител. 

 

МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

 

    _______________(Христина Димитрова Ефтимова) 


