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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 686 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 33/22.12.2017 г. 
 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, чл. 8 ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, §9, ал. 10 от Преходните и заключителните 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, 

бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) във връзка с чл. 198б, т. 2 

от Закона за водите, чл. 4.4в от Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от 

Асоциацията по ВиК стопанисването, поддържането и експлоатацията на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги на територията на Община Две могили, Протокол на 

междуведомствената комисия, назначена със Заповед № 1240/04.12.2017 г. 

на Кмета на Община Две могили, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 502 от 14.12.2017 г. след проведено поименно гласуване със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Дава съгласие за приемане на активите от Община Две могили, предаването им в 

управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на 

ВиК ООД-Русе за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация  и предоставяне на 

ВиК услуги на потребителите на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2016 г., 

като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 01.01.2016 г. 

между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК 

ООД-Русе за обектите както следва: 

1.1. Реконструкция на водопровод Ф25 мм. и Ф50мм. по ул. „Черно море“, с. 

Баниска, община Две могили, въведен в експлоатация през м. септември 2016 г., на 

стойност 1 649,13 лв.; 

1.2. Подмяна на СВО по ул. „Черно море“ № 6, с. Баниска, община Две могили, 

въведен в експлоатация м. септември 2016 г., на стойност 214,00 лв.; 

1.3. Подмяна на СВО по ул. „Черно море“ № 8, с. Баниска, община Две могили, 

въведен в експлоатация м. септември 2016 г., на стойност 174,16 лв.; 

1.4. Реконструкция на водопровод Ф63 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Г. Димитров“, с. 

Пепелина, община Две могили, въведен в експлоатация м. август 2016 г., на стойност 

701,29 лв.; 



1.5. Реконструкция на водопровод Ф63 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Бузлуджа“, с. 

Пепелина, община Две могили, въведен в експлоатация м. юли 2016 г., на стойност 

1 744,23 лв.; 

1.6. Реконструкция на водопровод Ф75 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Д. Дебелянов“, с. 

Помен, община Две могили, въведен в експлоатация м. юли 2016 г., на стойност 1 202,08 

лв.; 

1.7. Реконструкция на водопровод Ф90 мм. с ПЕВП тръби по ул. „Хр. 

Смирненски“, с. Широково, община Две могили, въведен в експлоатация м. юли 2016 г., 

на стойност 606,10 лв.; 

1.8. Реконструкция на водопровод Ф80 мм. с ПЕВП тръби Ф160 мм. по ул. „Мизия“ 

и ул. „Елба“ гр. Две могили, въведен в експлоатация м. ноември 2016 г., на стойност 

13 939,79 лв.; 

1.9. Реконструкция на водопровод Ф75 мм. с ПЕВП тръби Ф75 мм. от напорен 

водопровод ПС Пепелина до НР Две могили, въведен в експлоатация м. ноември 2016 г., 

на стойност 830,72 лв.; 

1.10. Подмяна на СВО по ул. „Хр. Станев“ № 2, с. Каран Върбовка, община Две 

могили, въведен в експлоатация м. февруари 2016 г., на стойност 165,96 лв. 

2. Копие от Решението да се изпрати на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда на 

§9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


