
РЕШЕНИЕ № 107 
28.04.2016 год. 

 
Вземане на Решениe по дневния ред на свиканото Общо събрание на съдружниците 

на „В и К” ООД – гр. Габрово 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 139, ал. 1 от ТЗ, чл. 29 и чл. 31 от 
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и  за участието на Общината в 
граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински 
съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на 

съдружниците на „В и К“ ООД – Габрово, г-жа Таня Христова – кмет на Община 
Габрово, да гласува по предварително обявения дневен ред на Общото събрание, 
което ще се състои на 17 май 2016 г. от 11.00 часа в административната сграда на 
дружеството, находяща се в град Габрово, бул. „Трети март” № 6 , както следва: 
 
 1.1. По т. 1 - Вземане на решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128 да сключи с 
“Банка Пиреос България” АД, гр. София, ЕИК 831633691, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, бул. Цариградско шосе 115Е, сграда Е, Договор за издаване 
на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 28 320 лв. (двадесет и осем 
хиляди триста и двадесет лева), в полза на „Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от В и К - гр. Габрово“ във връзка със Договор за 
стопанисване, поддръжка и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 
Проект за решение: Общото събрание взема решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128 
да сключи с “Банка Пиреос България” АД, гр. София, ЕИК 831633691, със седалище 
и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе 115Е, сграда Е, Договор за 
издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 28 320 лв. (двадесет 
и осем хиляди триста и двадесет лева), в полза на „Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от В и К - гр. Габрово“ във връзка със Договор за 
стопанисване, поддръжка и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

- ЗА 
1.2. По т. 2 - Вземане на решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128 да обезпечи 

Банковата гаранция, възникнала от Договора по т. 1, чрез учредяване на реален залог 
върху вземания в размер до 28 320 (двадесет и осем хиляди триста и двадесет лева), 
произтичащи от договор за Банкова сметка с № IB AN: BG09 PIRB 74616605651857, 
при Банка Пиреос България АД, открита на името на "В и К" ООД, ЕИК 817040128. 
Проект за решение: Общото събрание на съдружниците взема решение "В и К" 
ООД, ЕИК 817040128 да обезпечи Банковата гаранция, възникнала от Договора по т. 
1, чрез учредяване на реален залог върху вземания в размер до 28 320 (двадесет и 
осем хиляди триста и двадесет лева), произтичащи от договор за Банкова сметка с № 
IBAN: BG09 PIRB 74616605651857, при Банка Пиреос България АД, открита на 
името на "В И К" ООД, ЕИК 817040128. 

- ЗА 
 



2. Задължава представителя на Община Габрово Таня Христова - Кмет на 
Община Габрово в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на 
съдружниците да представи в Общински съвет, протокол от заседанието на 
събранието, както и всички материали, свързани със същото. 

 
Приложение: Покана от Управителя на „В и К” ООД – гр. Габрово 

            с вх. № РД-05-01-75/27.04.2016 г.  
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


