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            ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

 

от заседание на общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово, проведено 

на 24.02.2015 г. 

 

 

Днес, 24.02.2015 г. от 10:00 часа, в град Габрово, в сградата на областна администрация - 

Габрово, пл. „Възраждане” № 5, в заседателната зала, се състоя заседание на общо събрание на 

Асоциация по ВиК - Габрово. 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 2 /две/ общини, както следва: 

 

1. За Държавата – Николай Сираков – областен управител на област Габрово и 

председател на Асоциация по ВиК – Габрово по закон; 

2. За община Габрово – г – жа Таня Христова – кмет на община Габрово; 

3. За община Трявна – инж. Драгомир Николов – кмет на община Трявна; 

 

На заседанието присъства и Марияна Ризова – старши експерт в дирекция АКРРДС на 

областна администрация – Габрово – определена от общото събрание за преброител на 

гласовете. 

 

От заседанието отсъства д – р Иван Николов – кмет на община Дряново. 

 

Водещ протокола: Стела Колева – старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС на 

областна администрация – Габрово. 

 

Общото събрание се проведе при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация от общото събрание. 
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Предложение за решение:  

По т. 1: Приема принципно решение, за възлагане на стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на 

потребителите срещу заплащане, на съществуващия ВиК оператор - "ВиК" ООД - Габрово, по 

реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.  

Проектът на Договор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите да бъде 

разработен съвместно от общините, членове в Асоциация по ВиК - Габрово и Държавата, чрез 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 

Осъществи се регистрацията на участниците. След регистрацията се установи, че е 

налице необходимия кворум, за провеждане на общото събрание. 

 

Областният управител на област Габрово, председател на Асоциацията по ВиК по закон, 

откри  общото събрание. 

 

Н.Сираков: Дневният ред е една точка – принципното решение за избор на вид договор, 

чрез който да бъде възложено изпълнението на дейностите по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК услуги на ВиК оператор. Поискахме от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството информация къде стои „ВиК“ – Габрово по показатели. То е на 

едно от първите места в България. Преминаваме към гласуване: 

  

По т.1 от дневния ред: На основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация общото събрание на 

асоциация по ВиК – Габрово реши: Асоциация по ВиК – Габрово приема принципно 

решение, за възлагане на стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К 

системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите 

срещу заплащане, на съществуващия ВиК оператор - "ВиК" ООД - Габрово, по реда на чл. 

198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите.  

Проектът на Договор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите да 

бъде разработен съвместно от общините, членове в Асоциация по ВиК - Габрово и 

Държавата, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
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Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 

1. Държавата – „за” /на основание Решение № РД – 02 – 14 – 164 / 03.02.2015 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно, изх. № 08 – 00 – 420 

/ 29.01.2015 г. на Министъра на околната среда и водите/; 

2. Община Габрово – „за”; 

3. Община Трявна – „за”. 

 

Решението се прие с единодушие от присъстващите с право на глас. 

 

Особени обстоятелства при протичане на заседанието: няма. 

            

 На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация, настоящия протокол се подписа от: 

          

 

 

Председател:     

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/ 

Областен управител на област Габрово 

и председател на Асоциация по ВиК - Габрово 

 

 

 

Преброител на гласовете: 

МАРИЯНА РИЗОВА /п/ 

Старши експерт в дирекция АКРРДС 

 

 

Изготвил протокола: 

Стела Колева  /п/ 

Старши  юрисконсулт в дирекция АПОФУС 


