ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg
(

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 293
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 13/15.07.2016 г.
По двадесета 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, чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Докладна записка
с вх. № 392 от 06.07.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
,

1. При невъзможност Кметът на общината да вземе участие в заседанието на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 02.08.2016 г. от 11:00 часа в
град Русе, определя Красимира Русинова - зам.-кмет на Община Две могили да го
представлява.
2. Дава съгласие препоръчителния размер на вноска на държавата в бюджета на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе за 2017 година да бъде от 16 500 лева
/шестнадесет хиляди и петстотин лева/.
3. Съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация”
ООД – град Русе за регулаторния период от 2017 – 2021 г.
4. Дава принципно съгласие, активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на
територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово включени в списъците по
Приложение 1 на Договора сключен между АВиК – Русе и държавата и Община Ветово, да
бъдат предоставени от Община Ветово, както следва: тези на територията на с. Топчий и с.
Просторно – в собственост на Община Разград, Област Разград и тези на територията на с.
Равно и с. Каменово – на Община Кубрат, Област Разград, като „Водоснабдяване и
канализация” ООД – Русе ги опише от счетоводния си баланс.
5. Разни.
6. 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: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Байчо Георгиев)

