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ДО                                                                                   
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                              
 ГРАД ПЪРВОМАЙ                 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ                                

Относно: Определяне на представител на Община Първомай в Общото събрание 
на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив  

                   ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно разпоредбите на чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите е необходимо 
Общински съвет гр.Първомай да определи представител на Общината в Асоциацията 
по Водоснабдяване и канализация при невъзможност да участва законния 
представител– Кмета на общината, като и реда за съгласуване на позицията и мандата 
на представителя на общината в заседанията на общото събрание на Асоциацията по 
Водоснабдяване и канализация. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.15 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от 
Закона на водите, както и предвид необходимостта Общински съвет гр. Първомай да 
определи представител на Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. 
Пловдив при невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, 
като и реда за съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в 
заседанията на общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация, 
предлагам Общински съвет град Първомай да приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1.   При невъзможност на законния представител на Община Първомай – 
Николай Митков - кмет, да участва в Общото събрание на Асоциацията по 
Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” определя за представител на 
Община Първомай Ружди Салим – заместник-кмет на Община Първомай.  

2.  Определя мандата на представителя на Община Първомай в Общото 
събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 



обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” да бъде за срок 
до края на мандата на настоящия общински съвет. 

3.  Упълномощава представителя на Община Първомай в Общото събрание на 
Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” с правото да гласува по своя 
преценка от името и за сметка на Община Първомай, освен в случаите, в които 
съгласно закон или друг нормативен акт е необходимо изрично упълномощаване. 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона на водите и 
предвид необходимостта Общински съвет гр. Първомай да определи представител на 
Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив” при 
невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, като и реда за 
съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на 
Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация. 

ВНОСИТЕЛ: 
Николай Митков 
Кмет на община Първомай 


