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  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1100 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 56/04.10.2019 г. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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 № 152/31.01.2019 г. 

на Кмета на Община Две могили и 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. № 311 от 17.09.2019 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. 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 

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

предоставяне на ВиК услуги на потребителите на инвестиции, финансирани от ВиК 

оператора през 2018 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 на обща стойност 57648.60 лева /петдесет и седем 

хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки/ за обектите, както 

следва: 

1.1. Хлор апарат С 2214Q 10-200ГР. Ч. с манометър, W1,D 8/12, ПС Кацелово, 

с.Кацелово община Две могили в експлоатация от м. февруари 2018 г., на стойност 

3049,00 лв. 

1.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф16 мм и Ф25 мм по ул. „Христо Ботев” № 10, 

с. Бъзовец, община Две могили, в експлоатация от м. май 2018 г., на стойност 997,89 лв. 

1.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм по ул. „Стара планина” № 21, с. 

Могилино, община Две могили, в експлоатация от м. май 2018 г., на стойност 319,69 лв. 



1.4. Реконструкция на напорен водопровод АЦ 125 с ПЕВП тръби Ф140 от ПС с. 

Батишница към НКВ с. Батишница 1200 м. на етапи/1 етап/ в експлоатация от м. май 2018 

г., на стойност 10 840,63 лв. 

1.5. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 80 с ПЕВП тръби Ф 63 мм на ул. „Георги 

Димитров” с. Пепелина, община Две могили в експлоатация от м. юни 2018 г., на 

стойност 1 889,34 лв. 

1.6. Помпа CVX 151/17+Е 1500Т222-V, ПС с.Кацелово, община Две могили в 

експлоатация от м. юни 2018 г., на стойност 5514,47 лв. 

1.7. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 125 с тръби ПВЦ-0 Ф140 мм от ПС с. 

Батишница към НКВ с. Батишница на етапи/2 етап/ в експлоатация от м. юли 2018 г., на 

стойност 14 269,05 лв. 

1.8. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 60 мм с ПЕВП  тръби Ф 63 мм по ул. 

„Христо Станев” с. Каран Върбовка, община Две могили в експлоатация от м. август 2018 

г., на стойност 546,49 лв. 

1.9. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 80 мм с ПЕВП  тръби Ф 50 мм по ул. 

„Чаталджа” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. август 2018 г., на 

стойност 551,29 лв. 

1.10. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 200 мм с ПЕВП  тръби Ф 90 мм по ул. 

„Дружба” и ул. „Елба”  гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. август 

2018 г., на стойност 9152,90 лв. 

1.10.1. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 32 мм по ул. „Елба” № 1, гр. Две могили, 

община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 138,10 лв. 

1.10.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 2, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 126,14 лв. 

1.10.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 4, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 115,95 лв. 

1.10.4. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 6, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 126,14 лв. 

1.10.5. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 8, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 127,62 лв. 

1.10.6. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 10, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 128,37 лв. 

1.10.7. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 12, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 116,40 лв. 

1.10.8. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 14, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 203,05 лв. 

1.10.9. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 16, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 201,61 лв. 

1.10.10. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Дружба” № 18, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. август 2018 г., на стойност 202,35 лв. 

1.11. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 80 мм с ПЕВП  тръби Ф 90 мм по ул. 

„Чипровци” гр. Две могили, община Две могили в експлоатация от м. септември 2018 г., 

на стойност 5771,83 лв. 

1.11.1. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Бенковски” № 26, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 122,64 

лв. 



1.11.2. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 2, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 122,75 

лв. 

1.11.3. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Цар Симеон” № 26, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 126,94 

лв. 

1.11.4. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 4А, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 122,43 

лв. 

1.11.5. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 4Б, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 115,68 

лв. 

1.11.6. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 8, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 118,47 

лв. 

1.11.7. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 6, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 116,73 

лв. 

1.11.8. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Чипровци” № 10, гр. Две 

могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 23,72 лв. 

1.12. Реконструкция на водопровод АЦ Ф 60 мм с ПЕВП  тръби Ф 50 мм по ул. 

„Трети март” с. Кацелово, община Две могили в експлоатация от м. септември 2018 г., на 

стойност 564,40 лв. 

1.13. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Георги Бенковски” № 10, с. 

Баниска, община Две могили, в експлоатация от м. октомври 2018 г., на стойност 268,46 

лв. 

1.14. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 16 мм по ул. „Христо Ботев” № 2, с. 

Помен, община Две могили, в експлоатация от м. октомври 2018 г., на стойност 358,77 лв. 

1.15. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Тодор Каблешков” № 27, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 

522,40 лв. 

1.16. Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф 25 мм по ул. „Тодор Каблешков” № 29, гр. 

Две могили, община Две могили, в експлоатация от м. септември 2018 г., на стойност 

676,90 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 2013г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.). 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Димитрова)                 (Ст. Димитров) 


