
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.№293 / 16.03.2018г. 

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

                                                                     

                                                  СВИКВАМ 

На редовно заседание ОбС – Батак на 29.03.2018 г. от 16 часа, при следния 

 

дневен ред: 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.501.386, по кадастралната карта и 

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

на АГКК, целият с площ от 244.00 кв.м., с адрес:  гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Партизанска”, община 

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

трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.501.1681, номер на 

имота по предходен план: 1681 – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1218 / 

18.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 106 том1, рег. №168 от 

15.02.2018г.,  чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

2.   Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. Заповед  №53 / 

29.01.2018г.  , относно: 

  Отдаване под наем  за срок от 5  стопански години на основание чл.24а,ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ / без търг 

или конкурс /на имот № 086047 в землището на с. Нова Махала, община Батак –  собственост на 

Община Батак съгласно АОС № 1222/26.02.2018г. 

 

3. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. Заповед  №53 / 

29.01.2018г.  , относно: 

Обявяване на 16 и 17 май 2018 г. за празнични и  неприсъствени дни  на територията на община 

Батак. 

 

4. Предложение от от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. Заповед  №53 / 

29.01.2018г.  , относно: 

 Забрана за политически изяви по време на честванията на 142 - та годишнина  от Априлското 

въстание. 

 

5. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. Заповед  №53 / 

29.01.2018г.  , относно: 

    Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване , разпореждане и управление на 

общинско имущество на Община Батак, приета с решение №433/25.11.2010г.  

 

6. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на община Батак. 

 

7. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Актуализиране на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2016-

2020г./Община Батак” и „Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище 

за 2017г. Община Батак” 
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8. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Приемане на Отчет по изпълнение на дейностите, заложени в Програма за закрила на детето за 

2017г.  и приемане на  Програма за закрила на детето в Община Батак за 2018г. 

 

9. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

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

промяна предназначението на зем. земи, върху които е извършено строителство за поземлен имот 

с идентификатор 02837.4.449, местност Требище по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 

гр.Батак. 

 

10. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Одобряване на ПУП-Схема трасе за обект: Външно кабелно захранване за ПИ с 

идентификатор 02837.6.115, м. Голака, Община Батак.   

 

11. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Одобряване на ПУП-Схема трасе за обект: Външно кабелно захранване за УПИ ХVI-892 в 

кв.35, Курорт „Яз.Батак”, Община Батак.   

 

12. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на подземна КЛ НН за обект: Нова подземна 

КЛ НН от БКТП „БАЛАБАНОВА БОРИКА” в ПИ 02837.4.1690 до ел. табло за ел. захранване на 

ПИ 02837.5.409  по КККР на гр.Батак.   

 

13. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

 Одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект: Трасе на нова подземна кабелна линия средно 

напрежение за нов БКТП в ПИ 02837.4.1687, КЛСН за захранване на новото БКТП, КЛНН за ВКЗ 

на „Вилно селище” в ПИ 02837.4.1682 по КК на гр.Батак, Община Батак.   

 

14. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план 

за застрояване за УПИ I-„ДАП” в кв.119 по регулационния план на гр.Батак. 

 

15. Предложение от инж. Георги Харизанов – ИД кмет на община Батак съгл. 

Заповед  №53 / 29.01.2018г.  , относно: 

Разрешение за изработване на проект за частично изменение на план за регулация към обект: 

Изменение на улица ПИ с идентификатор 02837.501.9591 и УПИ V-„Складова база на СП на 

БКС” в кв.120 по регулационния план на гр.Батак, Община Батак /идентификатор 

02837.501.436/. 

 

16. Други 

 

17. Питания    

 

                                                                                   Председател: 

                                                                                    К. Ангелова 


