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ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА  
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ  
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ООД - ГАБРОВО 
  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е: 
 

от областен управител на област Габрово и председател на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово 

 
 

 Относно: т. 3 от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2016 г. 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА КМЕТОВЕ, 
 
 В областна администрация Габрово е получено писмо, с изходящ № 91–00–
11/21.01.2016 г. (с входящ № АВК–01–77/22.01.2016 г.) на заместник-министъра на 
регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков, в което същият 
вменява на областния управител, в качеството му на председател на Асоциация по В и К 
на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово, да проведе редовно 
заседание на общото събрание, на което да се приеме бюджет на асоциацията за 2016 г. 
Посочен е окончателния размер на вноската на Държавата в бюджета на всяка една от 
асоциациите по водоснабдяване и канализация за 2016 г. да бъде в размер на 15 000,00 
/петнадесет хиляди/ лв. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, срокът за приемане на 
бюджет на асоциацията е не по-късно от 60 дни от приемане на постановлението за 
изпълнение на държавния бюджет за съответната година. 
 

Съгласно чл. 198в, ал. 12 и 13 от Закона за водите, средствата, необходими за 
дейността на асоциацията по В и К, се осигуряват от държавата и общините, съобразно 
процентното съотношение на гласовете им. Средствата са за сметка на бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на бюджетите на 
общините. 

  
На основание чл. 23, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация изпълнението на бюджета на асоциацията 
се възлага на председателя й. 

 
 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 2, предл. 1 и чл. 23, ал. 
2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 
и канализация, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, предлагам 
общото събрание на асоциацията по В и К – Габрово да приеме следното 
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РЕШЕНИЕ: 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/ 
Председател на Асоциация по В и К на  
обособена територия, обслужвана от  
„ В и К” ООД, гр. Габрово 
 
 
 
 


