
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••  О БЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 481 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 31/25.10.2013 г. 
 

По втора 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, ал. 3 

и ал. 5 от Закона за водите и Докладна записка с вх. № 366 от 10.10.2013 г. със 

13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 4 (четири) гласа 

„Въздържали се”  

Р Е Ш И : 
 

1. Отменя Решение № 479 по Протокол № 30 от 27.09.2013 г. на Общински съвет – 

Две могили.  

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

събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 31.10 2013 г. от 10.30 часа в 

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

представлява. 

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

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

поддържането и експлоатацията  на придобитите от Община Русе дълготрайните материални 

активи изградени по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – град 

Русе”, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе  

3.2. Дава съгласие за съгласуване бизнес плана за периода 2014-2018 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе  

3.3. Дава съгласие за приемане на Регионалния генерален план за водоснабдяването и 

канализацията на обособената територия на В и К ООД –Русе.  

3.4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


