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№ АВК – 01 – 99 
 
26.02.2021 г. 
 
ДО 
Г–ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО 
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 3 
ГР. ГАБРОВО 
 
ДО 
Г-Н ТРИФОН ПАНЧЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 
УЛ. „БАЧО КИРО” № 19 
ГР. ДРЯНОВО  
 
ДО 
Д–Р ИВАН ИВАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 
ПЛ. „СВОБОДА” № 1 
ГР. СЕВЛИЕВО 
 
ДО 
Г–ЖА СИЛВИЯ КРЪСТЕВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” № 21 
ГР. ТРЯВНА 

 
П О К А Н А 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ, 

 
На основание чл. 10, ал. 1, изр. 1-во и чл. 10, ал. 5 във вр. с чл. 9, ал. 1, предл. 2-ро и чл. 

9, ал. 5, изр. 1-во от Правилник  за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 
и канализация и чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите свиквам извънредно неприсъствено 
заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от 
„В и К” ООД – гр. Габрово.  

На основание чл. 10, ал. 5, т. 7 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация, определям краен срок за получаване на мандатите (решенията) 
на държавата и общините: 15 април 2021 г. (до края на работния ден). 
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Дневен ред на извънредното неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация 
по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – гр. Габрово: 

1. Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2021 г., във В и К активи 
публична държавна и публична общинска собственост, на оператора „В и К“ ООД – гр. Габрово. 

 
Разпределение на гласовете в общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово: 

 
№ Представител 

на държавата / на 
общините в 

Асоциация по ВиК – 
Габрово 

Население в 
обхвата на 
обособената 
територия 

(източник – данни 
от  НСИ) 

% съотношение 
на гласовете в 

общото 
събрание на 
Асоциация по 
ВиК – Габрово 
(за гласуване на 

решения) 

% съотношение на 
гласовете на общините 
към  общия брой на 
населението в 

обособената територия 
(за наличие на кворум) 

1. Областна 
администрация Габрово 

 35,00 %  

2. Община Габрово 65 268 души 34,57 % 53,19 % 
3. Община Дряново 9 685 души 5,13 % 7,89 % 
4. Община Севлиево 35 995 души 19,07 % 29,34 % 
5. Община Трявна 11 754 души 6,23 % 9,58 % 
                                        Общо:          122 702 души               100,00 %                           100,00 % 
 

На основание чл. 5, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация позицията на общината, по обявения дневен ред на извънредното 
неприсъствено заседание на общото събрание на асоциацията, се съгласува по начин, определен 
от общинския съвет.  

На основание чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация, когато решението на общинския съвет, по представения от 
асоциацията дневен ред, е „против“  или „ въздържал се“  трябва да се представи писмено 
становище (мотиви) към него, което ще се включи в протокола от заседанието. 

 
 Приложение: 

1. Проект на решение по т. 1 от дневния ред, ведно с Подробна инвестиционна програма 
за 2021 г. на „В и К“ ООД – гр. Габрово. 
 
 
НЕВЕНА МИНЕВА /п/ 
Председател на Асоциация по В и К на  
обособената територия, обслужвана от  
„ В и К” ООД, гр. Габрово 
 
 
 


