
РЕШЕНИЕ № 131 
26.07.2018 год.     

 
Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище 
по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от Закон за водите, 
във връзка с чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Асоциация по В и К на 
обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово - Кмета на Община 
Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на извънредното 
заседание на Общото събрание, което ще се състои на 20 август 2018 г. (понеделник) 
от 13:30 часа в сградата на областна администрация - Габрово, гр. Габрово, пл. 
„Възраждане” № 5, заседателна зала, както следва: 

 
1.1. По т.1 – Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за 

водите, за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 26.04.2016 г., 
в сила от 01.05.2016 г. между страните: Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово и оператора „В и К”, и 
упълномощаване на председателя на Асоциация по В и К – Габрово да го подпише от 
името на асоциацията. 
Проект на решение: Приема решение за сключване на Допълнително споразумение 
№ 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен 
на 26.04.2016 г., в сила от 01.05.2016 г. между страните: Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово и оператора „В и К”, 
и упълномощава председателя на Асоциация по В и К – Габрово да го подпише от 
името на асоциацията. 
  

 - ЗА 
 

1.2. По т. 2 - Съгласуване на Бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Габрово за 
предоставяне на В и К услуги на обособената територия, чиито граници са променени 
и към която е присъединена територията на община Севлиево, за регулаторен период 
(2017-2021). 
Проект на решение: Приема решение за съгласуване на Бизнес плана на „ВиК“ ООД, 
гр. Габрово за предоставяне на В и К услуги на обособената територия, чиито граници 
са променени и към която е присъединена територията на община Севлиево, за 
регулаторен период (2017-2021). 
 

- ЗА 
    
 
Приложение: 1. Покана с вх. № РД-01-01-95/12.07.2018 г. от председателя на  



         Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“  
         ООД, гр. Габрово и приложения към нея 
    2. Един брой оптичен носител, съдържащ: Допълнително споразумение  
        № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на  
        В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 
        и канализационни услуги, сключен на 26.04.2016 г., в сила от  
        01.05.2016 г. между страните: Асоциация по В и К на обособената  
        територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово и оператора  
        „В и К”; и Бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Габрово за предоставяне  
        на В и К услуги на обособената територия, чиито граници са  
        променени и към която е присъединена територията на община  
        Севлиево, за регулаторен период (2017-2021) 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


