
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Издаване на разрешителни за 

ползване на повърхностни водни обекти – публична общинска 

собственост, с НТП – дере в землището на гр. Любимец. 

Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. –Кмет на Община Любимец 

 

 

 

       

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 227 

 

на ОбС, прието с протокол  № 23 от 23.07.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, 

ал.1, т. 3, буква "б" от Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г”,    

     Общински съвет - Любимец                                                                

     

 

    Р Е Ш И: 

 

Общински съвет дава съгласие, Кмета на Община Любимец да издаде:  

1.  Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 44570.14.586 по КККР на гр. Любимец, м. ЛЮБИМЕЦ, вид собственост - Общинска 

публична, вид територия - Земеделска, НТП - Дере, площ 5839 кв. м, стар номер 000586, за защита от 

вредното въздействие на водите, с цел изграждане на съоръжения за отводняване на обект „Околовръстна 

улица на гр. Любимец по направление на Републикански път ІІІ-597/обходен път запад/” - заустване при 

водосток 1 (km 0+500 - Дере 1) в собствеността на пътя (поземлен имот 44570.126.42), с титуляр на 

разрешителното – Община Любимец; 

2. Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 44570.585.259 по КККР на гр. Любимец, м. ЛЮБИМЕЦ, вид собственост - Общинска 

публична, вид територия - Земеделска, НТП - Дере, площ 2441 кв. м, стар номер 000259, за защита от 

вредното въздействие на водите, с цел изграждане на съоръжения за отводняване на обект „Околовръстна 

улица на гр. Любимец по направление на Републикански път ІІІ-597/обходен път запад/” - заустване при 

Тръбен водосток 2xØ1000 (km 1+427.08 - Дере 2) в собствеността на пътя (поземлен имот 44570.15.57), с 

титуляр на разрешителното – Община Любимец; 

3. Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 44570.617.178 по КККР на гр. Любимец, м. ЛЮБИМЕЦ, вид собственост - Общинска 

публична, вид територия - Земеделска, НТП - Дере, площ 3560 кв. м, стар номер 001078, за защита от 

вредното въздействие на водите, с цел изграждане на съоръжения за отводняване на обект „Околовръстна 

улица на гр. Любимец по направление на Републикански път ІІІ-597/обходен път запад/” - заустване при 

Тръбен водосток 2xØ1000 (km 1+427.08 - Дере 3) в собствеността на пътя (поземлен имот 44570.15.59) с 

титуляр на разрешителното – Община Любимец. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


