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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 27/01.07.2021 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 556 

По т.1 от дневния ред – Бизнес план за развитието на дейността на „В и К 

Йовковци“ ООД град Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 

31.12.2026 г. 

             

            Общинският съвет не прие предложението поради липса на необходимия брой 

гласували „за” предложението общински съветници. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 557 

По т.2 от дневния ред – Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на 

Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

1. Определя Даниел Георгиев Костадинов – Председател на Общински съвет 

Горна Оряховица да представлява Общината в извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 13.07.2021г. от 11:00 часа,  а 

при липса на кворум на 15.07.2021г. от 11:00 часа. 

   

2. При невъзможност за участие на Председателя на Общински съвет Горна 

Оряховица в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. 

Велико Търново определя инж. Деница Иванова Коева – Заместник – кмет на 

община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица  в 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 
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3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД – гр. Велико Търново, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:    

3.1. По точка 1 от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване Проект 

на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, 

използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени 

територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико 

Търново в качеството на ДОСТАВЧИК, и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на 

ПОЛЗВАТЕЛ - да гласува „за“, „против“ или „въздържал се“, съобразно 

вътрешните си убеждения и интересите на Община Горна Оряховица 

3.2. По точка 2 от дневния ред – Приемане на решение за съгласуване на 

бизнес плана за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 

01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. - да гласува „за“, „против“ или „въздържал се“, 

съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Горна Оряховица 
3.3. По точка 3 от дневния ред - Други – обсъждане на въпроси, свързани с 

бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува „за“, „против“ или „въздържал се“, 

съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Горна Оряховица. 

 

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. В. Търново. 

 

„                                 „                                  „ 

 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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