
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.№ 304 / 23.05.2018г. 

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

                                                                     

                                                  СВИКВАМ 

На редовно заседание ОбС – Батак на 31.05.2018 г. от 16:30 часа, при следния 

 

дневен ред: 

1. 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 за поземлен имот с номер 070128, 

мeстност Назрица, землището на с. Нова махала, Община Батак. 

 

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

Одобряване на проект: Частично изменение на план за регулация и план за 

зактрояване за поземлен имот с идентификатор 02837.11.614, поземлен имот с 

идентификатор 02837.11.745 и поземлен имот с идентификатор 02837.11.1035 в м. 

ПУЩЕК по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак, одобрени със 

Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния Директор на АГКК. 

 

 

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

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

промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 

02837.13.277, м. ПОД МАНДРА дол по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 

гр.Батак, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК. 

 

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

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

промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 

02837.11.280, м. Дълбок дол по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 

гр.Батак, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК. 

 

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

Проект за изменение на кадастралната карта за обект: поземлен имот с 

идентификатор 02837.4.100 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак, 

одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния Директор на АГКК. 

 

mailto:obs_batak@abv.bg


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

Обсъждане  на Решение  № 357 от  29.03.2018г. взето с протокол №31 във връзка с 

Заповед№ ПО-111 /16.04.2018г. на  Областен управител – Йордан Кожухаров  съгл. 

Заповед за заместване № АД-107/13.04.2018г.  

 

7. Предложение от Катерина  Ангелова – председател на ОбС, Относно: 

    Отмяна на Решение № 323 от 30.11.2017 г., взето с протокол № 26 

 

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

   Кандидатстване на община Батак с проектно предложение «Реконструкция и 

рехабилитация на улици в гр. Батак, с. Нова Махала и с. Фотиново, Община 

Батак» за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

2014-2020 г. 
 

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

Изключване от баланса на «В и К – Батак” ЕООД – гр.Батак и включване в баланса 

на Община Батак на ДМА съгласно приложени списъци. 

 

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

Годишен отчет за състоянието  и обслужването   на общинския дълг в община 

Батак за периода 01.01. до 31.12. 2017 година 

 

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

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  на община Батак за  2017 година , 

изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2017 година 
 

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

Отчет за дейността на читалищата от община Батак през 2017г. във връзка с чл.26а, 

ал.5 от  ЗНЧ, за разглеждане и обсъждане от общински съвет Батак. ( за сведения ) 

 

10. Други  

 

11. Питания 

 

 

Председател на ОбС: 

К.Ангелова 


