
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.№ 435  / 09.08.2019 г.                             

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

                                                           СВИКВАМ 

 

на  заседание ОбС – Батак  на 20.08.2019 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: 

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.263 /нула две хиляди осемстотин 

тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и три 

арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 627.00 кв.м. 

/шестстотин двадесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот:  гр. Батак, п.к. 

4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик,  трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар 

идентификатор: няма, номер по предходен план:  94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 

16/шестнадесет арабско/, парцел: XII /дванадесет римско/– частна общинска собственост, 

съгласно АОС № 1248 / 11.03.2019 г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин 

тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири 

арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. 

/седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот:  гр. Батак, 

п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план:  94 /деветдесет 

и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/– 

частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249 / 11.03.2019 г. чрез публичен   търг  с 

явно наддаване. 

 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 /нула две хиляди осемстотин 

тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и пет  

арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

mailto:obs_batak@abv.bg


42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 653.00 кв.м. 

/шестстотин петдесет и три квадратни метра/, с адрес на поземления имот:  гр. Батак, п.к. 

4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар 

идентификатор: няма, номер по предходен план:  94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 

16/шестнадесет арабско/, парцел: XIV /четиринадесет римско/– частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 1251 / 11.03.2019 г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

6. 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       

 

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

Отмяна на Решение № 529 / 25.07.2019 г. 

 

8. Други 

 

9. Питания 

 

                                                        Председател на Общински съвет: ……………… 

                                                                                                                  /К.Ангелова/ 
 


