
       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

 
Докладна записка относно: Даване на съгласие за 

безвъзмездно прехвърляне правото на собственост 

върху язовири – публична общинска собственост, с 

идентификатори 46574.267.962, 46574.901.74 и 

46574.177.3 по кадастралната карта на землището на с. 

Малко градище, общ. Любимец, в собственост на 

държавата. 

Докл.: инж. Тодор Милев - Зам. - Кмет на Община 

Любимец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 58 

 

на ОбС, прието с протокол  № 6 от 28.02.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19а, ал. 1 и ал. 3 от Закон за водите, 

Общински съвет Любимец 

 

Р Е Ш И: 
 

I. Дава съгласие община Любимец да прехвърли безвъзмездно на държавата правото 

на собственост върху язовири – публична общинска собственост, представляващи:  

водностопански системи, включващи: водния обект, язовирната стена, съоръженията,  

събирателните деривации и земята, върху която са изградени, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 46574.267.962, по КК на землище с. Малко 

градище, общ. Любимец, вид собственост – публична общинска собственост, вид 

територия – територия, заета от води и водни обекти,  НТП – язовир, целият с 

площ от 16 762 кв.м., съгласно АОС № 5279/17.02.2020 г.  - Язовир „Еловица-

2“; 
 

2. Поземлен имот с идентификатор 46574.901.74, местност „Стойковия завой” по 

КК на землище с. Малко градище, общ. Любимец, вид собственост – публична 

общинска собственост, вид територия – територия, заета от води и водни обекти,  

НТП – язовир, целият с площ от 9128 кв.м., съгласно АОС №5277/14.02.2020 г. - 

Язовир „Лъга“; 
 

3. Поземлен имот с идентификатор 46574.177.3, местност „Чинаря” по КК на 

землище с. Малко градище, общ. Любимец, вид собственост – публична 

общинска собственост, вид територия – територия, заета от води и водни обекти,  

НТП – язовир, целият с площ от 37 527 кв.м., съгласно АОС № 5278/17.02.2020 

г. - Язовир „Чинаря“; 



II. Упълномощава кмета на община Любимец да предприеме всички правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение, както и да внесе до 

областния управител на област Хасково мотивирано предложение за промяна на 

собствеността на язовирите, описани в точка І от настоящото решение. 
 

 

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

               / М.Станкова/ 

МС/МФ                                                                 


