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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 201 

Протокол № 21 от 04.07.2017 година 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим, относно 
даване на съгласие за продължаване срока на Договор № РД 16-00-167/03.10.2014 г., 
сключен между община Брацигово и община Кричим за предоставяне на безвъзмездно 
право на управление и ползване върху недвижими имоти – общинска собственост, 
находящи се в землището на с. Козарско, община Брацигово, до приключване 
реализацията на дейностите по закриване на депо/сметище за отпадъци, находящо се 
върху терените и тяхната цялостна рекултивация, включени в инвестиционен проект:
„Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община 
Кричим”. 
Вносител: Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност; ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 12 от Закона за общинската 
собственост и чл. 4, ал. 3 от Договор № РД-16-00-167/03.10.2014 г., сключен между 
община Кричим и община Брацигово, и предвид Решение № 285, взето с протокол 
№ 20 от 31.03.2017 г. на Общински съвет град Брацигово и след проведеното 
поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим: 

1. Дава съгласие да бъде продължен срокът на Договор № РД 16-00-
167/03.10.2014 г. сключен между община Брацигово и община Кричим за 
предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване върху недвижими 
имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Козарско, община 
Брацигово, до приключване реализацията на дейностите по закриване на 
депо/сметище за отпадъци и рекултивация на терените, включени в 
инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за 
битови отпадъци на община Кричим”, разположено на територията на област 
Пловдив, община Кричим, землище Кричим с ЕКАТТЕ 39921 и област 
Пазарджик, община Брацигово, землище с. Козарско с ЕКАТТЕ 37705. 
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2. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме всички необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

Приложения: 
1. Копие на Решение № 285, взето с Протокол № 20 от 31.03.2017 г. на Общински съвет 

при община Брацигово. 
2. Копие от Договор № РД 16-00-167/03.10.2014 г. сключен между община Брацигово и 

община Кричим 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


