
  

  

                                                        РЕШЕНИЕ №67 

По протокол № 7 от 19.05.2017г. 

 

Относно: издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – 

язовир “Каравелово“, ПИ № 000370 и № 000139 попадащ в землището на с. 

Каравелово и с. Красен дол, общ. Никола Козлево с цел „Извършване на  

екстензивно риборазвъждане, любителски и спортен риболов. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, 

т. 3 от Закона за водите 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 

1, т. 3 от Закона за водите да бъде издадено разрешително за ползване на повърхностен 

воден обект – язовир “Каравелово“, ПИ № 000370 и № 000139 попадащ в землището на 

с. Каравелово и с. Красен дол, общ. Никола Козлево с цел „Извършване на  екстензивно 

риборазвъждане, любиотелски и спортен риболов. 

 2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото Решение. 

 

 Приложение: Преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ. 
От общо 9 гласували поименно: 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“отсъства” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„отсъства“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан            -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„отсъства” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„отсъства” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за“ 

С 9 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево, 

проведено на 19.05.2017г. Протокол № 7, т.2 от дневния ред, и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                     /Стефан Стефанов/ 
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