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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 827 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 40/26.07.2018 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

Закона за общинската собственост във връзка, §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 и чл. 3, ал. 2, 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. № 214 от 

16.07.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Приема инвестициите за „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17,127 

и 128 по плана на гр. Две могили по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, 

ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499 през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили 

и 17 бр. СВО“ (първи етап) и „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17,127 и 128 

по плана на гр. Две могили – втори етап“ направени от общината Две могили. 

2. Дава съгласие Община Две могили да предаде активите 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 обща стойност 170 966.71 лева /сто и седемдесет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева седемдесет и една ст./ за обектите както следва: 

2.1. „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. 

Две могили по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и 

от ОК 499 през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили и 17 бр. СВО“ (първи 

етап), с дължина на уличния водопровод 322,20 м., на стойност 111 086.71 лева. 

2.2. „Изграждане на водопроводни мрежи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. 

Две могили – втори етап“, с дължина на трасето 163,00 м., на стойност 59 880.00 лева. 

3. 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 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.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


