
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Т А К 

Гр. Батак, пл. „Освобождение” №5 e-mail: obs_batak@abv.bg 

Тел/факс:03553/2338 

 

Изх. № 323 / 26.07.2018г. 

 
      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и заповед ПО -176/20.07.2018 с вх. №  357/ 25.07.2018 г. на 

Областния управител- Пазарджик,                                                                     
                                                  СВИКВАМ 

 

  заседание на ОбС – Батак на 07.08.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на 

ОбС-Батак, при следния 

 

дневен ред: 
 

1. Предложение от Катерина Ангелова – председател на ОбС, относно: 

Освобождаване на член от ПК на ОбС-Батак 

 

2. Предложение от Катерина Ангелова – председател на ОбС, относно: 

Попълване състава на ПК на ОбС-Батак 

 

3. Предложение от Георги Харизанов – ИД  кмет на община Батак,съгласно заповед 

№53/29.01.2018г. , относно: 

   Отчет за изпълнението на  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2017г. 

 

4. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.919, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със  Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на 

АГКК, целият с площ от 655.00 кв.м., с адрес на поземления имот:  гр. Батак, п.к.4580, „Язовир 

Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, стар идентификатор: 02837.503.270, номер 

на имота по предходен план: 94, квартал 16, парцел I - 919 „ИВС”– частна общинска собственост, 

съгласно АОС № 1224 / 09.05.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 40 

том3, рег. № 714 от 31.05.2018г.,  чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

5. Предложение от Георги Харизанов – ИД  кмет на община Батак,съгласно заповед 

№53/29.01.2018г. , относно: 

Одобряване на проект: Подробен устройствен план във връзка с процедура по промяна 

предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.8.65, м. Горни казани 

по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. 

на Изпълнителния Директор на АГКК. 

 

6. Предложение от Георги Харизанов – ИД  кмет на община Батак,съгласно заповед 

№53/29.01.2018г. , относно: 

Разрешение за изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на електрозахранване за обект: 

УПИ I-164 „ИВС”, ПИ с идентификатор 02837.13.164, м.Станков чарк, гр.Батак.   

 

7. Предложение от Георги Харизанов – ИД  кмет на община Батак,съгласно заповед 

№53/29.01.2018г. , относно: 

Разрешение за изработването на ПУП-Схема трасе за външно кабелно захранване на ПИ с 

идентификатор 02837.11.1160, „ЕЛИТ-АВТО”ООД, м.Полетния чарк, гр.Батак.   
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8. Предложение от Георги Харизанов – ИД  кмет на община Батак,съгласно заповед 

№53/29.01.2018г. , относно: 

    Разрешение за изработването на ПУП-Схема трасе за външно кабелно захранване на имот 001899, 

м.Китенлика, с.Фотиново, Община Батак.   

 

9. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно:     

   Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план във връзка с процедура по 

промяна предназначението на зем. земи за поземлен имот с  идентификатор 02837.11.1058, местност 

Дълбок дол по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак. 

 

10. Предложение от Георги Харизанов – ИД  кмет на община Батак,съгласно заповед  

№53/29.01.2018г. , относно: 

   Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско 

имущество на Община Батак по чл.8, ал.2 от ЗОС. 

 

11. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно:     

    Извършване на компенсирани промени на обекти, финансирани с целеви средства за капиталови 

разходи 

  

12. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

    Приемане на План за противодействие на тероризма на Община Батак 

 

13. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по 

стандарти за съответната дейност,  във функция „Образование” - на община Батак . 

 

14. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно:     

Осигуряване  на специалисти за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

 

15. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

Приемане на общински план за действие на община Батак /2018-2020/г за интеграция на ромите в 

изпълнение на Стратегия на област Пазарджик за интегриране на ромите /2012г-2020г/  

 

16. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.651 /нула две хиляди осемстотин 

тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка шестстотин петдесет и едно арабско/, 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със  Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 446.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и шест 

квадратни метра/, с адрес на поземления имот:  гр. Батак, п.к.4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, 

община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по 

предходен план: 167/сто шестдесет и седем арабско/, квартал 33 /тридесет и три арабско/, парцел I 

/едно римско/– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1236 / 24.07.2018 г., чрез публичен   

търг  с явно наддаване. 

 

17. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно:  

     Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.172 /нула две хиляди осемстотин тридесет 

и седем арабско точка единадесет арабско точка сто седемдесет и две  арабско/, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК, целият с площ от 2 500.00 кв.м. /две хиляди и петстотин квадратни  метра/, с 

адрес на поземления имот:  гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, местност „Пейчинова тумба”, 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар 

идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025172 /нула двадесет и пет хиляди сто 

седемдесет и две арабско/, съгласно АОС № 1142/ 05.10.2016 г., чрез публичен   търг  с явно 

наддаване. 



 

18. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

   Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.63 /нула две хиляди осемстотин тридесет и 

седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и три арабско/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот:  местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,  

площ на имота: 2 994.00 кв.м. /две  хиляди деветстотин деветдесет и четири  квадратни метра/, 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на 

земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен 

план: 025063 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и три арабско/, съгласно АОС № 1237/ 

24.07.2018 г., чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

19. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

      Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.62 /нула две хиляди осемстотин тридесет 

и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и две арабско/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот:  местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,  

площ на имота: 3 003.00 кв.м. /три   хиляди и три квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни 

условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025062 /нула 

двадесет и пет хиляди и шестдесет и две арабско/– частна общинска собственост, съгласно АОС № 

1241 / 24.07.2018 г., чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

20. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

      Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.60 /нула две хиляди осемстотин тридесет 

и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет арабско/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот:  местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,  

площ на имота: 2 000.00 кв.м. /две  хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 

/седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025060 /нула двадесет и пет 

хиляди и шестдесет арабско/– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1240 / 24.07.2018 г., 

чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

21. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

     Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.59 /нула две хиляди осемстотин тридесет 

и седем арабско точка единадесет арабско точка петдесет и девет арабско/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот:  местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,  

площ на имота: 2 998.00 кв.м. /две  хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята 

при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 

025059 /нула двадесет и пет хиляди и петдесет и девет арабско/– частна общинска собственост, 

съгласно АОС № 1239 / 24.07.2018 г., чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

22. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.58 /нула две хиляди осемстотин тридесет и 

седем арабско точка единадесет арабско точка петдесет и осем арабско/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот:  местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,  

площ на имота: 3 004.00 кв.м. /три хиляди и четири квадратни метра/, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни 

условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025058 /нула 

двадесет и пет хиляди и петдесет и осем арабско/– частна общинска собственост, съгласно АОС № 

1238/ 24.07.2018 г., чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 



23. Други 

 

23.1 Предложение от Катерина Ангелова – Председател на ОбС, относно: 

Отмяна на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Батак, приета 

с Решение №196/27.11.2008г.  

 

23.2 Предложение от Катерина Ангелова – Председател на ОбС, относно: 

Отчет за работата на Общински съвет-Батак за първите шест месеца от 2018г. 

                                                      За сведения 

24. Питания                                                  

                                                                        Председател на ОбС 

                                                                    Катерина Ангелова 


