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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1041 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/26.07.2019 г. 
 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 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. № 231 от 04.07.2019 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. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 

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

на 22.08.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна администрация - 

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 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 

22.08.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Областна администрация - Русе. 

3. Мандатът за представяне на позицията на Общинския съвет по въпросите от дневния 

ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе да бъде със 

срок на действие до 30.09.2019 г. в случай на настъпила обективна невъзможност за 

провеждането му на насрочената дата – 22.08.2019 г.  

4. Предложение за приемане на решение по проекта на дневен ред за извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Русе: 

4.1. По т. 1 от дневния ред: „приема препоръчителната вноска на държавата в 

бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.“ 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Димитрова)                         (Ст. Димитров) 


