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П Р О Т О К О Л 
№ 4 

 
от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Габрово, 

проведено на 09.12.2015 г. 
 
 

Днес, 09.12.2015 г. от 10:00 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 на обособената територия, обслужвана от „В и К“ 
ООД, гр. 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. 

 
Гости: инж. Владимир Василев – управител на „В и К“ ООД, гр. Габрово и г-жа Стефка 

Христова като представители на оператора. 
 
На заседанието присъства и г-жа Марияна Ризова – старши експерт в дирекция АКРРДС 

на областна администрация – Габрово, определена от общото събрание за преброител на 
гласовете. 

 
Водещ протокола: Николай Колев – главен секретар в Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово. 
 
 

Общото събрание се проведе при следния дневен ред: 
 
1.  Съгласуване на допълнения бизнесплан на В и К оператора – „В и К” ООД, гр. 

Габрово, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г. – на 
основание § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.). 

Предложение за решение:  
По т. 1: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„В и К” ООД – гр. Габрово взема решение за съгласуване на допълнения бизнесплан на В и К 
оператора – „В и К” ООД, гр. Габрово, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен 
период до 31 декември 2016 г. 
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Осъществи се регистрацията на участниците. След регистрацията се установи, че е 
налице необходимия кворум, за провеждане на общото събрание. 

 
Областният управител на област Габрово и председател на Асоциацията по В и К по 

закон, откри  общото събрание. Премина се към гласуване. 
  
 По т. 1 от дневния ред: на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и във 
връзка с § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.), общото 
събрание на асоциацията по В и К – Габрово РЕШИ: Съгласува допълнения бизнесплан на 
В и К оператора – „В и К” ООД, гр. Габрово, във връзка с удължаване на настоящия 
регулаторен период до 31 декември 2016 г. 

 
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 
1. Държавата – „ЗА” (на основание Решение № РД–02–14–1273/16.11.2015 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15–00–104/ 
23.11.2015 г. на Министъра на околната среда и водите); 

2. Община Габрово – „ЗА” (на основание Решение № 16/03.12.2015 г. на Общински съвет 
– Габрово); 

3. Община Дряново – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” (на основание Решение № 16/07.12.2015 г. на 
Общински съвет – Дряново) ; 

4. Община Трявна – „ЗА” (на основание Решение № 9/01.12.2015 г. на Общински съвет – 
Трявна). 
 

Решението се прие с 92,74 (деветдесет и две цяло и седемдесет и четири десети) гласа от 
присъстващите с право на глас. 
 

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, настоящият 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 


