
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.№ 441 / 04.09.2019 г.                             

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 1 от Правилника на ОбС 

                                                           СВИКВАМ 

 

на  заседание ОбС – Батак  на 12.09.2019 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: 

Приемане на План за защита при бедствия на Община Батак 
 

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

Прекратяване на съсобственост върху имот между Община  Батак и физически  лица. 

 

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

Предоставяне на наследници на Костадин Петров Спасов поземлени имоти в землище 

Фотиново по Мотивирано искане на ОСЗ гр. Пещера с вх.№  90-02-14/24.07.2019г., в 

изпълнение на задълженията по  §27,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ       

 

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

Отмяна на Решение № 529 / 25.07.2019 г. 

 

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

Приемане на Коригирана Наредбата за осигуряване на обществения ред, организацията и 

реда при извършване на търговската дейност и поддържането на чистотата и зелените 

площи на територията на община Батак. 

 

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

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Батак 

 

7. 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 зем. земи за поземлен имот с идентификатор 02837.9.7, местност 

ГОЛАКА по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак. 

 

8. Други 

 

9. Питания 

 

                                                        Председател на Общински съвет: ……………… 

                                                                                                                  /К.Ангелова/ 
 

mailto:obs_batak@abv.bg

