
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.№278/15.02.2018г. 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА,         

                                                                     

                                                  СВИКВАМ 

На редовно заседание ОбС – Батак на 22.02.2018 г. от 16 часа, при 

следния 

 

дневен ред: 
1. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, 

относно: 

    Приемане на Доклад и Финансов отчет за дейността на общинско дружество 

В и К- Батак  ЕООД за 2017г. 
                                    

 

2. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, 

относно: 

Прехвърляне на заемообразно средства от бюджетната  в извънбюджетната 

сметка по проект  BG05M9ОР001-2.002-0243 “Център за социални услуги в 

домашна среда” Схема за безвъзмездна финансова помощ ”Независим 

живот” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”,  чрез Европейския социален фонд в размер на 54 000.лв./Петдесет и 

четири хиляди лева/за изплащане на възнаграждения и осигуровки за месец 

януари и февруари., на основание чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА. 
                                                         

3. Предложение от Катерина Ангелова – Председател на ОбС Батак, 

относно: 

    Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация. 

 

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

относно: 

   Приемане на Общински годишен план за изпълнение на национална 

стратегия за младежта през 2018г. 
 

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

mailto:obs_batak@abv.bg


Кандидатстване на община Батак пред фонд „Социална закрила” с пpoeкт 

“Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на 

Домашен социален патронаж град Батак“.  
 

6. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, 

относно: 

Промяна наименованието на Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост /ЗЖХУИ/ с адрес гр.Батак ,ул.”Георги Бусилин”№23 в 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост /ЗЖЛУИ/ считано от 

01.05.2018г. 

 

7. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, 

относно: 

Промяна наименованието на Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост №1 /ЗЖХУИ/ с адрес гр.Батак, ул.”Партизанска”№56  в 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  №1 /ЗЖЛУИ/ считано от 

01.05.2018г. 
                                                 

8. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, 

относно: 

Промяна наименованието на Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост № 2 /ЗЖХУИ/ с адрес гр.Батак ,ул.”Партизанска”№56 в 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост №2 /ЗЖЛУИ/ считано от 

01.05.2018г. 

 

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

относно: 

Промяна наименованието на Защитено жилище за хора с психични 

разстройства №3 /ЗЖХПР/ с адрес гр.Батак ,ул.”Партизанска”№56 в 

Защитено жилище за лица с психични разстройства №3 / ЗЖЛПР/ считано от 

01.05.2018г. 
 

1. Други 

 

2. Питания    

                                                                  

 

                                                                                   Председател: 

                                                                                    К. Ангелова 

 


