
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.№  343 / 16.10.2018г. 

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

                                                           СВИКВАМ 

 

на  заседание ОбС – Батак  на 25.10.2018 г. от 16:00 часа, в заседателната зала на 

ОбС Батак  при следния 

  

дневен ред: 
 

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

Предварително съгласие за преминаване на линеен обект – трасе на нов водопровод 

ф40 за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 23008.11.2 по кадастралната карта на с. 

Дорково, община Ракитово, област Пазарджик през имоти  - общинска публична 

собственост на Община Батак в  м. Дъното, землище гр. Батак, община Батак, област 

Пазарджик. 

 

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

Приемане на  Концепция за развитието на Исторически музей- Батак за периода 2018- 

2023г. 

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

Разрешение за изработване на проект за обновяване на постоянните и временни 

експозиции в сградата на музея чрез закупуване на нова музейна мебел, нови 

витрини, ново осветление, съобразени със съвременните изисквания за съхранение и 

популяризиране на ДКЦ.  

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

Закупуване на автомобил за нуждите на Исторически музей- Батак 

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

Одобряване на проект за частично изменение на план за регулация и план за 

застрояване за обект: Част от УПИ V-„Складова база на СП на БКС” в кв.120 по 

регулационния план на гр.Батак /в обхват на поземлен имот с идентификатор 

02837.501.436 и на поземлен имот с идентификатор 02837.501.2400 по КККР на 

гр.Батак/ и улична регулация при осови точки –О.Т.425-О.Т.426 в кв.120 по 

регулационния план на гр.Батак / в обхват на поземлен имот с идентификатор 

02837.501.436 и  ПИ с идентификатор 02837.501.9591 по КККР на гр.Батак/. 

 

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

Одобряване на проект за подробен устройствен план във връзка с процедура по 

промяна предназначението на земеделски земи, върху които е извършено 

строителство за поземлен имот с идентификатор 02837.4.449, мeстност ТРЕБИЩЕ по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак. 
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7. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно:   

Одобряване на идейно предложение за изменение на влязъл в сила проект за 

подробен устройствен план във връзка с процедура по промяна предназначението на 

земеделски земи за поземлен имот с номер 070128, мeстност Назрица, землището на 

с. Нова махала, Община Батак. 

 

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

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план във връзка със 

стартиране на процедура по промяна предназначението на земеделски земи за 

поземлен имот с идентификатор 02837.11.697, мeстност ПУЩЕК по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри на гр.Батак. 

 

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

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПР/ за обект: 

Частично изменение на план за регулация на улица с о.т.53-о.т.61 по регулационния 

план на гр.Батак, община Батак, област Пазарджик. 

 

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

Одобряване на Парцеларен план за обект: Външно кабелно захранване на имот 

001899, м.Китенлика, с.Фотиново, Община Батак.   

 

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

Осигуряване  на средства във връзка с провеждане на церемония по тържествено 

връчване на знамето на Пети ученически гвардейски отряд към ОУ” Отец Паисий”  

гр. Батак. 

 

12. Предложение от Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. Заповед № 

635/21.09.2018г., относно: 

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.64 /нула две хиляди 

осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и 

четири 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:  м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,  площ на 

имота: 5 404.00 кв.м. /пет хиляди четиристотин 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: 025064 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и 

четири арабско/– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1244 / 26.09.2018 г., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том 6, рег. № 

1579/01.10.2018г.,  чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

13. Други 

14. Питания 

Председател на ОбС: К.Ангелова 


