АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГРАД ГАБРОВО
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОТОКОЛ
№2
от извънредно заседание на общото събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово,
проведено на 26.04.2016 г.
Днес, 26.04.2016 г. от 11:00 часа, в град Габрово, в сградата на областна администрация
Габрово, пл. „Възраждане” № 5, в заседателната зала, се състоя извънредно заседание на общото
събрание на Асоциация по В и К – Габрово. На заседанието на общото събрание бяха поканени
представители на общините Габрово, Дряново и Трявна. На заседанието присъстваха
председателят на асоциацията – областният управител на област Габрово и представители на 3
/три/ общини, както следва:
1. За държавата: г-н Николай Сираков – областен управител на област Габрово;
2. За община Габрово: г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово;
3. За община Дряново: инж. Мирослав Семов – кмет на община Дряново;
4. За община Трявна: г-н Дончо Захариев – кмет на община Трявна.
Официални гости, които присъстваха на извънредното заседание:
1. Г-н Владимир Василев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Габрово;
2. Г-жа Нели Данева – държавен експерт, дирекция „В и К“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството;
3. Г-жа Лиляна Зафирова – държавен експерт, дирекция „В и К“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 12, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация на заседанието присъства г-жа Марияна Ризова – старши
експерт в дирекция АКРРДС на областна администрация Габрово. В изпълнение изискването и
възможността на разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, председателят предложи преброяването при
бъдещите гласувания да бъде извършвано не от главния секретар, а от г-жа Ризова.
Предложението беше прието с гласовете на представителите на всички общини с право на глас.
На основание чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, на заседанието присъства и главният секретар на асоциацията.
Водещ протокола: г-н Николай Колев – главен секретар на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово.
Общото събрание се проведе при следния дневен ред:
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1.
Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, за
сключване на договор, между Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Габрово и съществуващия оператор
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Габрово по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1,
предложение първо), за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, и упълномощаване
на председателя на Асоциация по В и К – Габрово да го подпише от името на асоциацията.
Предложение за решение:
По т. 1: Общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово приема решение за сключване
на договор, между Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Габрово и съществуващия оператор
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Габрово по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1,
предложение първо), за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, и упълномощава
председателя на Асоциация по В и К – Габрово да го подпише от името на асоциацията.
2. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2016 г.;
Предложение за решение:
По т. 2: Общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово приема бюджет на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2016 г.
3. Други.
Осъществи се регистрацията на участниците с право на глас, по смисъла на чл. 12, ал. 2
и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация. След регистрацията се установи, че е налице необходимия кворум, за редовно
провеждане на заседанието на общото събрание, съгласно разпоредбата на чл. 198в, ал. 7 от
Закона за водите.
Наличието на мандат се установи, както следва:
Г-н Николай Сираков, на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с чл. 198е, ал. 2, т. 1 от
Закона за водите, представлява държавата, съгласно Решение № РД–02–14–269/08.04.2016 г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството; Пълномощно № 15–00–
37/01.04.2016 г. и Пълномощно № 15–00–50/18.04.2016 г. на Министъра на околната среда и
водите;
Г-жа Таня Христова, на основание чл. 5, ал. 5, предложение първо от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с чл. 198е,
ал. 3, предложение първо от Закона за водите, представлява община Габрово, съгласно Решение
№ 49/31.03.2016 г. на Общински съвет Габрово;
Г-н Мирослав Семов, на основание чл. 5, ал. 5, предложение първо от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с чл. 198е,
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ал. 3, предложение първо от Закона за водите, представлява община Дряново, съгласно Решение
№ 77/30.03.2016 г. на Общински съвет Дряново;
Г-н Дончо Захариев, на основание чл. 5, ал. 5, предложение първо от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с чл. 198е,
ал. 3, предложение първо от Закона за водите, представлява община Трявна, съгласно Решение
№ 126/06.04.2016 г. на Общински съвет Трявна.
Областният управител на област Габрово и председател на асоциацията по В и К по закон,
откри общото събрание и след като беше запознат с резултатите за присъствието и наличието на
мандати, съобщи, че в залата присъстват като мандатоносители представителят на държавата и
представителите на трите общини: Габрово, Дряново и Трявна. Представен беше проектът на
дневния ред, който предварително е бил изпратен на членовете на асоциацията с Покана с изх.
№ АВК–01–169 от 17.03.2016 г., а с Писмо изх. № АВК–01–169–/1/ от 29.03.2016 г. е включена
нова точка в проекта на дневния ред, на основание чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. Независимо, че бяха изпълнени
изискванията на чл. 10, ал. 2 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, представителите на общините бяха отново запознати с точките
от дневния ред. Председателят на асоциацията покани представителите на общините да направят
предложения по дневния ред. След като такива не постъпиха, г-н Сираков предложи да се гласува
решение за приемане на дневния ред, което беше единодушно прието от всички представители с
право на глас в общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово.
Председателят информира членовете на асоциацията, че предвид важността на
решенията, които предстои да се гласуват от общото събрание и очакваното подписване на
договора между Асоциация по В и К – Габрово и оператора – „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Габрово, на заседанието присъстват управителят на „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Габрово – инж. Владимир Василев и представители на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството: г-жа Нели Данева и г-жа Лиляна Зафирова.
Премина се към гласуване.
По т. 1 от дневния ред: на основание 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, общото
събрание на Асоциация по В и К – Габрово РЕШИ: Приема решение за сключване на
договор, между Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Габрово и съществуващия оператор
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Габрово по реда на Закона за водите (чл. 198п,
ал. 1, предложение първо), за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите
и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, и
упълномощава председателя на Асоциация по В и К – Габрово да го подпише от името на
асоциацията.
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:
1. Държавата – „ЗА” (на основание Решение № РД–02–14–269/08.04.2016 г. на Министъра
на регионалното развитие и благоустройството; Пълномощно № 15–00–37/01.04.2016 г. и
Пълномощно № 15–00–50/18.04.2016 г. на Министъра на околната среда и водите);
2. Община Габрово – „ЗА” (на основание Решение № 49/31.03.2016 г. на Общински съвет
– Габрово);
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3. Община Дряново – „ЗА” (на основание Решение № 77/30.03.2016 г. на Общински съвет
– Дряново);
4. Община Трявна – „ЗА” (на основание Решение № 126/06.04.2016 г. на Общински съвет
– Трявна).
По т. 2 от дневния ред: на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 23,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово РЕШИ:
1. Приема бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2016 г, съгласно приложение № 1 към настоящото
решение.
2. Възлага изпълнението на бюджета на председателя на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово.
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин:
1. Държавата – „ЗА” (на основание Решение № РД–02–14–269/08.04.2016 г. на Министъра
на регионалното развитие и благоустройството; Пълномощно № 15–00–37/01.04.2016 г. и
Пълномощно № 15–00–50/18.04.2016 г. на Министъра на околната среда и водите);
2. Община Габрово – „ЗА” (на основание Решение № 49/31.03.2016 г. на Общински съвет
– Габрово);
3. Община Дряново – „ЗА” (на основание Решение № 77/30.03.2016 г. на Общински съвет
– Дряново);
4. Община Трявна – „ЗА” (на основание Решение № 126/06.04.2016 г. на Общински съвет
– Трявна).
По т. 3 от дневния ред: Председателят на асоциацията г-н Николай Сираков даде думата
на представителя на община Трявна г-н Дончо Захариев. Г-н Захариев съобщи, че съществува
външен инвеститор (международен консорциум), който е изявил желание да финансира, при
определени условия, изграждането на язовир Нейковци, който е разположен до гр. Плачковци,
община Трявна. В дискусията взеха участие останалите членове на асоциацията, представителят
на В и К оператора и представителите на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Последните се интересуваха дали потенциалният инвеститор разполага с
предходен опит в изграждането на подобни обекти. След като беше изслушано мнението на
участниците в дискусията, г-н Сираков съобщи, че на 10 май 2016 г., в гр. Севлиево ще бъде
проведена, втора по ред, работна среща, на която ще бъдат доразяснени въпросите свързани с
присъединяването на община Севлиево към обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД,
гр. Габрово. Предложението за присъединяването на община Севлиево към Асоциация по В и К
– Габрово ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет на Севлиево през месец май.
Представителят на община Габрово г-жа Таня Христова изрази мнение, че подобен род срещи
биха протекли много ползотворно, ако в тях вземе участие политически отговорно лице като
Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Г-жа Христова отправи предложение
за организиране на регионален референдум на територията на област Габрово по въпроса, дали
да бъде присъединена община Севлиево към Асоциация по В и К – Габрово, тъй като това е
въпрос с огромна обществена значимост. Дискутирани бяха и въпроси свързани с регионалните
прединвестиционни проучвания като необходима крачка към осъществяване на реформата в
отрасъл В и К.
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Решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред се приеха с единодушие от присъстващите с право
на глас.
Непосредствено след изчерпването на точките от дневния ред на заседанието стартира
процедурата по подписване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД, град Габрово и избрания с Решение № 1 на общото събрание от 24.02.2015 г. оператор –
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Габрово. Наличието на решение по т. 1 за сключване
на договор между Асоцицация по В и К – Габрово и определения оператор „В и К“ ООД, гр.
Габрово дава възможност за подписване на договора. Беше обяснено, че съгласно разпоредбата
на чл. 198в, ал. 5, т. 2 от Закона за водите: „Председателят на асоциацията по В и К подписва
договора с В и К оператора“ – г-н Николай Сираков, а от страна на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Габрово договорът ще бъде подписан от управителя на дружеството –
инж. Владимир Василев. Последва подписването на договора от председателя на Асоцицация по
В и К – Габрово и управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово.
Особени обстоятелства при протичане на заседанието: няма.
На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, настоящия протокол се подписа от:

Председател: /п/
НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Областен управител на област Габрово

Преброител на гласовете: /п/
МАРИЯНА РИЗОВА
Старши експерт в дирекция АКРРДС

Изготвил протокола: /п/
НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Главен секретар на АВиК – Габрово

5300 Габрово, пл. „Възраждане“ № 5 (седалище и адрес на управление)
5300 Габрово, бул. „Трети март“ № 6 (адрес)
e-mail: avik@gb.government.bg
http://www.gb.government.bg
раздел „Асоциация по ВиК – Габрово“

