
РЕШЕНИЕ № 28 
27.02.2020 год. 

 
Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище 

по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в 
обособена територия на „В и К” ООД - Габрово 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от Закон за водите, 
във връзка с чл. 5, ал. 6, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 
 

Упълномощава представителя на Община Габрово в Асоциация по В и К на 
обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово - Таня Христова – 
Кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на 
редовното заседание на Общото събрание, което ще се състои на 28 февруари 2020 г. 
(петък) от 10:30 часа в сградата на областна администрация Габрово, пл. 
„Възраждане" № 5, както следва: 

1. По т. 1 – Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В 
и К на обособена територия, обслужвана от „В и К’' ООД, гр. Габрово за 2019 г. 

Проект на решение:  
Приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „В и К’' ООД, гр. Габрово за 2019 г. (приложен 
към настоящото решение). 

– ЗА 
2. По т. 2 – Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „В и К’' ООД, гр. Габрово за 2019 г. 
Проект на решение:  
Приема отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „В и К’' ООД, гр. Габрово за 2019 г. (приложен към настоящото 
решение). 

– ЗА 
3. По т. 3 – Приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „В и К’' ООД, гр. Габрово за 2020 г. 
Проект на решение:  
1. Приема бюджет на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана 

от „В и К’' ООД, гр. Габрово за 2020 г. (приложен към настоящото решение).  
2. Възлага изпълнението на бюджета на председателя на Асоциация по В и К 

на обособена територия, обслужвана от „В и К’' ООД, гр. Габрово. 
– ЗА 

Приложение: Покана с вх. № РД-01-01-19/23.01.2020 г. с приложения  
 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 


