
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №540 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 24.04.2014 год. с Протокол № 33 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за рекултивация в полза на Община Кричим върху 

общински имоти с номера 087015, 087017, 086005, 087021, 087019, 

000363,000251,000160,000402,000158,086006 и 087016, находящи се в землището на 

село Козарско, община Брацигово, за срок до приключване реализацията за дейностите 

по закриване на депо/сметище за отпадъци, попадащо върху гореизброените имоти, и 

тяхната цялостна рекултивация.  

 

Мотиви: Предоставянето на имотите за рекултивация в полза на Община Кричим се 

налага във връзка с инвестиционна инициатива на Кмета на Община  Кричим за 

кандидатстване за финансиране по ПУДОС на обект „Закриване и рекултивация на 

общинско сметище за битови отпадъци на Община Кричим”, с възложител Община 

Кричим. Сметището е с площ 43,034дка, от които 4.503дка в землището на гр.Кричим, а 

38,531дка в землището на с.Козарско. Реално заетата от отпадъци площ, съгласно 

геодезическата снимка е 60,925дка.   

 

Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 

чл. 39, ал. 4 от ЗОС и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя за рекултивация следните недвижими имоти, находящи се в 

землището на с. Козарско, ведно с всички находящи се върху тях или свързани с тях 

подобрения на Община Кричим, БУЛСТАТ 115244456, с адрес: гр.Кричим, община 

Кричим,  област Пловдив, представляван от кмета на общината – г-н Атанас Стефанов 

Калчев, за реализация на дейности по закриване на депо/сметище за отпадъци, 

находящо се върху терените и тяхната цялостна рекултивация, както следва: 

 

1.1. Имот номер 087015, с площ 0,666 дка, с начин на трайно ползване – овощна 

градина, находящ се в м.”Горка”, земл. с.Козарско, вид собственост съгласно КВС – 

общинска частна, при съседи: имоти с номера 000363, 000158, 087017.  

1.2. Имот номер 087017, с площ 4,781 дка, с начин на трайно ползване – нива, 

находящ се в м.”Горка”, земл. с.Козарско, вид собственост съгласно КВС – общинска 

частна, при съседи: имоти с номера 087015, 000363, 000160, 000502,  087014.  

1.3. Имот номер 086005, с площ 10,631 дка, с начин на трайно ползване – 

овощна градина, находящ се в м.”Вълковица”, земл. с.Козарско,  вид собственост 

съгласно КВС – общинска частна, при съседи: имоти с номера, 000158, 086006, 000160, 

000363.  



1.4. Имот номер 087021, с площ 1,498 дка, с начин на трайно ползване – гора в 

земеделска земя, находящ се в м.”Горка”, земл. с.Козарско,  вид собственост съгласно 

КВС – общинска частна, при съседи: имоти с номера 087019, 000502, 087002.  

1.5. Имот номер 087019, с площ 2,991 дка, с начин на трайно ползване – нива, 

находящ се в м.”Горка”, земл. с.Козарско, вид собственост съгласно КВС – общинска 

частна, при съседи: имоти с номера 087021, 000158, 087016, 087017, 000502. 

1.6. Имот номер 000363, с площ 2,425 дка, с начин на трайно ползване – 

сметище, находящ се в м.”Горка”, земл. с.Козарско, вид собственост съгласно КВС – 

общинска публична, при съседи: имоти с номера 087017, 087015, 000158, 086003, 

000160. 

1.7.  Имот номер 000251, с площ 10,609 дка, с начин на трайно ползване – 

сметище, находящ се в м.”Вълковица”, земл. с.Козарско, вид собственост, съгласно 

КВС – общинска публична, при съседи: имоти с номера 086004, 000160, 000402.  

1.8. Имот номер 000160, земл. с.Козарско, с площ 2,055 дка, с начин на трайно 

ползване – полски път, вид собственост съгласно КВС – общинска публична, при 

съседи: имоти с номера 086002, 086003, 000363, 087017, 000502, 000402, 000251, 

086004, 000157. 

1.9. Имот номер 000402, с площ 0,649 дка, с начин на трайно ползване – 

сметище, находящ се в м.”Вълковица”, земл. с.Козарско, вид собственост съгласно КВС 

– общинска публична, при съседи: имоти с номера 000160, 000251, 000502. 

1.10. Имот номер 000158, земл. с.Козарско, с площ 0.994 дка, с начин на трайно 

ползване – полски път, вид собственост съгласно КВС – общинска публична, при 

съседи: имоти с номера 087002, 087016, 087019, 087015, 000363, 086005, 086006, 

000159, 086001, 000247. 

1.11. Имот номер 086006, с площ 19.818 дка, с начин на трайно ползване – 

овощна градина, находящ се в м.”Вълковица”, земл. с.Козарско, вид собственост 

съгласно КВС – общинска частна, при съседи: имоти с номера 086007, 000160, 086005, 

000158, 000159, 000157, 086002, 000160. 

1.12. Имот номер 087016, с площ 6,318 дка, с начин на трайно ползване – нива, 

находящ се в м.”Горка”, земл. с.Козарско,  

вид собственост съгласно КВС – общинска частна, при съседи: имоти с номера 

087022, 000158, 087019. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Брацигово да сключи  договор с Кмета на 

Община Кричим за предоставяне на горните имоти за рекултивация на дейностите по 

проект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на 

Община Кричим” в срок до края на 2016г.  

№ 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   



 

 

 

                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

 ОБЩО : 17 17   


