
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е от 
Закона за водите, и във връзка с писмо с № РД19003061ВН/15.02.2019 г. от 
Областния управител на област с административен център Варна и във връзка 
с проведено на 12 март 2019 г. от 11:00 часа извънредно Общо събрание на 
Асоциация по В и К в област с административен център – Варна, Общински 
съвет – Варна упълномощава общинският съветник Пейчо Иванов 
Бюлбюлев, с правомощия да упълномощи Председателя на Асоциацията да 
подпише допълнително Споразумение № 1 към Договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от с оператора, 
от предварително обявения дневен ред на събранието. 

2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна решава 
представителят на Община Варна, общинският съветник Пейчо Иванов 
Бюлбюлев, да внесе в Общински съвет – Варна доклад за взетите решения на 
Общото събрание, ведно с протокол от същото, за сведение. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е от 
Закона за водите, чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка със свое Решение № 28-10(2)02.12.2015 г. за 
определяне на представител в Асоциация по В и К в област с 
административен център – Варна за мандат 2015-2019 г., Общински съвет – 
Варна упълномощава при невъзможност на кмета на община Варна да 
присъства, общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев да участва в 
свиканите Общи събрания на Асоциация по В и К в област с 
административен център – Варна, да  участва в разискванията по точките 
от предварително обявения дневен ред и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна. 

3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
задължава общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев в 7-дневен срок 
след участието си в проведено Общо събрание на Асоциация по В и К в 
област с административен център – Варна, да внесе в Общински съвет – 
Варна писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 


