ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Докладна записка относно: Допълнение на
Решение № 476 от 23.06.2014 г., на Общински
съвет Любимец, последно допълнено и изменено с
Решение № 636 от 16.09.2015 г., на Общински
съвет Любимец.
Докл.: инж.Анастас Анастасов –Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 67
на ОбС, прието с протокол № 7 от 28.03. 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, § 12, т.2 от ПЗР към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 103 от 2013г.) и във връзка с чл.14 от Наредба №2 на
ОбС Любимец, Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Допълва Приложение № 1 на Решение № 476 от 23.06.2014 г., на Общински съвет Любимец,
последно допълнено и изменено с Решение № 636 от 16.09.2015 г., на Общински съвет Любимец,
както следва:
1. Таблицата по т. І – Землище с. Оряхово, общ. Любимец се допълва:
1.1. Под пореден № 16: поземлен имот № 000068, воден обект – водоем „Оксаните“, с площ от
44.727 дка, АОС № 4427/16.04.2015 г.
2. Таблицата по т. VІІ – Землище с. Малко градище, общ. Любимец се допълва:
2.1.
Под пореден № 24: поземлен имот № 000958, воден обект – водоем „Киприята 2“, с
площ от 13.301 дка, АОС № 979/03.12.2008 г.
2.2.
Под пореден № 25: поземлен имот № 000961, воден обект – водоем „Еловица 1“, с
площ от 13.842 дка, АОС № 4416/14.04.2015 г.
2.3.
Под пореден № 26: поземлен имот № 595003, воден обект – водоем „Ахчала“, с площ
от 6.370 дка, АОС № 4422/14.04.2015 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Любимец да организира подготовката и провеждането на
процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на
водните обекти по т.І, чрез предоставянето им под наем, след изтичане срока на действащите към
датата на вземане на решението договори за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ
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