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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 907 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 46/28.12.2018 г. 
 

По дванадесета 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. 

№ 351 от 18.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 

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

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 

извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 

25.01.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в гр. Русе. 

2. При невъзможност да участва Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, 

определя Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да вземе участие в 

извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 

25.01.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в гр. Русе. 

3. Предложение за решения по проекта на дневен ред на извънредното заседание на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе е както следва: 

3.1. По т. 1. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, 

приемат решение за обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни проучвания 

/РПИП/, на агломерация над 10 хил. еквивалент жители /град Русе/ във връзка с участие на 

„ВиК“ ООД-Русе в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

3.2. По т. 2. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, 

приемат решение за подписване на Допълнително споразумение към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г., по 

текстове както следва: 

3.2.1. Член 1.1. – приема се;  

3.2.2. Член 1.2. – приема се;  

3.2.3. Член 1.3. – приема се;  

3.2.4. Член 1.4. – приема се;  

3.2.5. Член 2 – приема се; 

3.2.6. Член 3.1. – приема се; 

3.2.7. Член 3.2. – приема се;  



3.2.8. Член 3.3. – приема се; 

3.2.9. Член 4 – приема се; 

3.2.10. Член 5.1. – приема се;  

3.2.11. Член 5.2. – приема се;  

3.2.12. Член 5.3. – приема се;  

3.2.13. Член 5.4. – приема се; 

3.2.14. Член 5.5. – приема се; 

3.2.15. Член 6 – приема се; 

3.2.16. Член 7 – приема се; 

3.2.17. Член 8 – приема се; 

3.2.18. Член 9 – приема се; 

3.2.19. Член 10 – приема се;  

3.2.20. Член 11 – приема се; 

3.2.21. Член 11.1. – приема се;  

3.2.22. Член 11.2. – приема се; 

3.2.23. Член 12 – приема се. 

3.3. По т. 3. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, 

приемат решение да бъдат предоставени на „ВиК“ ООД-Русе подписани от Председателя 

на Асоциацията по ВиК - Русе два броя декларации по образец във връзка с участие в 

процедура за директно предоставяне на ВиК оператора на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

3.4. По т. 4. „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе, 

приемат решение за даване на съгласие „ВиК“ ООД-Русе да изтегли заем в размер на 3 

млн. лева, с цел реализиране на инвестиционното намерение за подмяна на довеждащ 

водопровод от Помпена станция 1-ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. 

Борисово, поради високото ниво на загубите на същия.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


