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ПРОТОКОЛ 

№61 

гр. Дряново, 05.11.2018 год. 

 

ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново. 

………………………………………… 

След проведено обсъждане и гласуване, с 12 /дванадесет/ гласа ЗА, нула гласа 

ПРОТИВ и нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Покана с изх.№РД-05-4386/02.10.2018г на Управителя на „ВиК“ ООД – гр. 

Габрово за свикване на извънредно неприсъствено общо събрание на 

съдружниците на дружеството (вх.№5800-130/29.10.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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ПРОТОКОЛ 

№61 

гр. Дряново, 05.11.2018 год. 

ОТНОСНО: 1. Покана с изх.№РД-05-4386/02.10.2018г на Управителя на „ВиК“ 

ООД – гр. Габрово за свикване на извънредно неприсъствено общо събрание на 

съдружниците на дружеството (вх.№5800-130/29.10.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №519 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.139 ал.2 от Търговския закон и 

Покана с изх.№РД-05-4386/02.10.2018г от Управителя на „ВиК“ ООД за 

свикване на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово, Общински съвет – 

Дряново 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие "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, Анекс към 

договор за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 

35 950 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин и петдесет лева), в полза на 

„Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от В и К - гр. Габрово", 

във връзка с подписано допълнително споразумение към Договор за 

стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

2. Дава съгласие "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 35 950 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин и 

петдесет 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. 

 

Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13; 

Гласували: 12 ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0. 

………………………………………… 

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/   ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

……………………………… 

Вярно с оригинала при ОбС!  Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/ 

   /Радослава Вълкова/ 
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