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П Р О Т О К О Л 
№ 1 

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

Габрово, проведено на 08.03.2016 г. 
 
 

Днес, 08.03.2016 г. от 10:00 часа, в град Габрово, в сградата на областна администрация 
Габрово, пл. „Възраждане” № 5, в заседателната зала, се състоя редовно 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: арх. Светла Цонева – директор на дирекция „АСОС“ в общинска 

администрация Дряново; 
4. За община Трявна: г-н Дончо Захариев – кмет на община Трявна. 
 
На основание чл. 12, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) 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 ПОДАВиК, 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 ПОДАВиК, 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. 

Осъществи се регистрацията на участниците с право на глас, по смисъла на чл. 12, ал. 2 
и ал. 3 от ПОДАВиК. 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 ПОДАВиК, във вр. с чл. 198е, ал. 2, т. 

1 от Закона за водите, представлява държавата, съгласно Решение № РД–02–14–113/17.02.2016 
г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15–00–
18/02.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите; 

Г-жа Таня Христова, на основание чл. 5, ал. 5, предложение първо от ПОДАВиК, във вр. 
с чл. 198е, ал. 3, предложение първо от Закона за водите, представлява община Габрово, съгласно 
Решение № 23/25.02.2016 г. на Общински съвет Габрово; 

Г-жа Светла Цонева, на основание чл. 5, ал. 5, предложение второ от ПОДАВиК, във вр. 
с чл. 198е, ал. 3, предложение второ от Закона за водите, представлява община Дряново, съгласно 
Решение № 73/29.02.2016 г. на Общински съвет Дряново. 
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Г-н Дончо Захариев, на основание чл. 5, ал. 5, предложение първо от ПОДАВиК, във вр. 
с чл. 198е, ал. 3, предложение първо от Закона за водите, представлява община Трявна, съгласно 
Решение № 91/29.02.2016 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 проекта на 
дневния ред, който предварително е бил изпратен на членовете на асоциацията с Покана с изх. 
№ АВК–01–91 от 04.02.2016 г. и беше напомнено, че с Писмо с изх. № АВК–01–91 /1/ от 
17.02.2016 г. в обявения проект на дневен ред са извършени промени в съдържанието на т. 1 от 
проекта на дневния ред на Покана изх. АВК–01–91 от 04.02.2016 г. – отнасящи се до последния 
абзац от обяснителната записка към финансовия отчет за изпълнението на бюджета на 
асоциацията за 2015 г. и в съдържанието на т. 3 от проекта на дневния ред на Покана изх. АВК–
01–91 от 04.02.2016 г. – отнасящи се до разходната част на бюджета на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2016 г. и обяснителната 
записка към него. На присъстващите беше разяснено, че направените промени в проекта на 
дневния ред, свързани със създаване на „Фонд резервен”, са били продиктувани от възможността 
за по-голяма защита интересите на държавата и общините, членуващи в асоциацията, и 
представляват надеждна гаранция срещу евентуално необосновано и безконтролно разходване 
на средства от бюджета на асоциацията. Независимо, че бяха изпълнени изискванията на чл. 10, 
ал. 2 и ал. 6 от ПОДАВиК, представителите на общините бяха отново запознати с точките от  
дневен ред.  

Председателят обясни, че наличието на представителство на всичките 100% гласове в 
общото събрание дава възможност за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от ПОДАВиК, 
според който при такова представителство може да се направят и гласуват промени в дневния 
ред, като решението се взема само с единодушие на всички членове на асоциацията. Г-н Николай 
Сираков предложи да се гласуват промените в проекта на дневен ред, направени с Писмо с изх. 
№ АВК–01–91 /1/ от 17.02.2016 г. Премина се към гласуване на направеното предложение.  

На основание чл. 11, ал. 4 от ПОДАВиК, всички членове на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово, с пълно единодушие, 
взеха Решение, промените предложени от председателя с Писмо с изх. № АВК–01–91 /1/ от 
17.02.2016 г. да станат част от дневния ред на настоящото редовно заседание на общото 
събрание на Асоциация по В и К – Габрово. 
 

Общото събрание се проведе при следния дневен ред: 
 
1. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2015 г. 
Предложение за решение:  
По т. 1: Общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово приема отчет за изпълнението 

на бюджета Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. 
Габрово за 2015 г. 

  
2. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2015 г. 
Предложение за решение:  
По т. 2: Общото събрание на Асоциация по В и К – Габрово приема отчет за дейността на 

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 
2015 г. 
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3. 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. 3: Общото събрание на Асоциация по ВиК – Габрово приема бюджет на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2016 г. 
 

 По т. 1 от дневния ред: на основание  чл. 9, ал. 2, предл. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото 
събрание на Асоциация по В и К – Габрово РЕШИ: Приема отчет за изпълнението на 
бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. 
Габрово за 2015 г., съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

 
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 
1. Държавата – „ЗА” (на основание Решение № РД–02–14–113/17.02.2016 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15–00–
18/02.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите); 

2. Община Габрово – „ЗА”  (на основание Решение № 23/25.02.2016 г. на Общински 
съвет Габрово); 

3. Община Дряново – „ЗА”  (на основание Решение № 73/29.02.2016 г. на Общински 
съвет Дряново); 

4. Община Трявна – „ЗА”  (на основание Решение № 91/29.02.2016 г. на Общински съвет 
Трявна). 

 
По т. 2 от дневния ред: на основание чл. 9, ал. 2, предл. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка 
с чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите общото, събрание на асоциация по В и К – Габрово 
РЕШИ: Приема отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово за 2015 г., съгласно приложение № 1 към 
настоящото решение. 

 
Представителите на държавата и общините гласуваха по следния начин: 

 
1. Държавата – „ЗА” (на основание Решение № РД–02–14–113/17.02.2016 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15–00–
18/02.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите); 

2. Община Габрово – „ЗА”  (на основание Решение № 23/25.02.2016 г. на Общински 
съвет Габрово); 

3. Община Дряново – „ЗА”  (на основание Решение № 73/29.02.2016 г. на Общински 
съвет Дряново); 

4. Община Трявна – „ЗА”  (на основание Решение № 91/29.02.2016 г. на Общински съвет 
Трявна). 
 

По т. 3 от дневния ред: 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, общото събрание на асоциация по В и К – 
Габрово РЕШИ: 
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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–02–14–113/17.02.2016 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Пълномощно № 15–00–
18/02.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите); 

2. Община Габрово – „ЗА”  (на основание Решение № 23/25.02.2016 г. на Общински 
съвет Габрово); 

3. Община Дряново – „ЗА”  (на основание Решение № 73/29.02.2016 г. на Общински 
съвет Дряново); 

4. Община Трявна – „ЗА”  (на основание Решение № 91/29.02.2016 г. на Общински съвет 
Трявна). 

 
Решенията се приеха с единодушие 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, 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 

 


