
 

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Обявяване за публична общинска 

собственост на поземлен имот 46574.69.8 по кадастралната карта 

(KK) на землището на с. Малко градище, общ. Любимец и 

даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата 

правото на собственост върху язовир „Лъга-Стойковия завой”, 

представляващ водностопанска система – публична общинска 

собственост, с идентификатори 46574.901.74, 46574.69.8, 

46574.65.145  и 46574.73.5 по  KK на землището на с. Малко 

градище, общ. Любимец. 

Докл.: Илия Илиев – Зам. - Кмет на Община Любимец                            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 116 

 
на ОбС, прието с протокол  № 12 от 30.07.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2 за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Любимец, чл. 19а, ал. 

1 и ал. 3 от Закон за водите 

 

Общински съвет Любимец  

                                                                       

           Р Е Ш И: 

 
I. Общински съвет Любимец обявява за публична общинска собственост поземлен имот с 

идентификатор 46574.69.8, по КК на землище с. Малко градище, общ. Любимец, вид територия – земеделска,   

НТП – изоставена орна земя, целият с площ от 426 кв.м. 

II. Дава съгласие община Любимец да прехвърли безвъзмездно на държавата правото на собственост 

върху язовир „Лъга-Стойковия завой”, представляващ водностопанска система, включваща водния обект, 

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

1. Поземлен имот с идентификатор 46574.901.74 по KK на землището на 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.; 

2. Поземлен имот с идентификатор 46574.69.8, по КК на землище с. Малко градище, общ. Любимец, вид 

собственост – публична общинска собственост, вид територия – земеделска, НТП – изоставена орна земя, 

целият с площ от 426 кв.м.; 

3. Поземлен имот с идентификатор 46574.65.145, по КК на землище с. Малко градище, общ. Любимец, 

вид собственост – публична общинска собственост, вид територия – земеделска, НТП – дере, целият с площ от 

11673 кв.м. съгласно АОС №5384/10.07.2020 г.; 

4. Поземлен имот с идентификатор 46574.73.5, по КК на землище с. Малко градище, общ. Любимец, вид 

собственост – публична общинска собственост, вид територия – земеделска, НТП – пасище, целият с площ от 

948 кв.м., съгласно АОС № 5385/10.07.2020 г.; 

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 язовира, описан в точка ІІ от настоящото решение. 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                              


