
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.№ 377  / 22.01.2019г.                                          

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

                                                           СВИКВАМ 

 

на  заседание ОбС – Батак  на 31.01.2019 г. от 16:00 часа, в заседателната зала 

на ОбС Батак  при следния 

  

дневен ред: 

 
1. Предложение от Георги Харизанов– ИД кмет на община Батак, съгл. заповед 

№25/08.01.2019г., относно:   

Проект за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на  община Батак 

 

2. Предложение от Георги Харизанов– ИД кмет на община Батак, съгл. заповед 

№25/08.01.2019г., относно:   

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин 

тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем 

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

10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста 

четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот:  гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван 

Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота 

по предходен план: 2338/две хиляди триста тридесет и осем арабско/– частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 1245 / 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера 

като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г.,  чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

3. Предложение от Георги Харизанов– ИД кмет на община Батак, съгл. заповед 

№25/08.01.2019г., относно:   

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

промяна предназначението на земеделска земя за поземлен имот с идентификатор 02837.5.331, 

местност Тренкова къшла по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак. 

 

4. Предложение от Георги Харизанов– ИД кмет на община Батак, съгл. заповед 

№25/08.01.2019г., относно:   

Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на електрозахранване за обект: 

ПИ с идентификатор 02837.11.414, местност Правия път по КККР на  гр.Батак.   

 

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

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - частично изменение на план 

за регулация за УПИ XXXIII общ. „ИВЗ” в кв.7 по регулационния план на Курорт „Язовир Батак”  

/поземлен имот с идентификатор 02837.503.1274 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 

гр. Батак/. 

 

 

 

mailto:obs_batak@abv.bg


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

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

план за застрояване за част от УПИ I - „Къмпинг” в кв.6 по регулационния план на Курорт „Язовир 

Батак”, /поземлен имот с идентификатор 02837.503.41 по Кадастрална карта и кадастрални регистри 

на гр. Батак/. 

 

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

Годишен план за паша, за 2019г. в землищата на Община Батак;съгласие за предоставяне  на 

пасищата,мерите и ливадите  за общо и индивидуално ползване; определяне задълженията на 

Община Батак и на ползватели за поддържането  на мерите и пасищата.   

 

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

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Батак през 2019г. 

 

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

Приемане на отчет за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите и лица в ситуация, 

близка до тази на ромите, за 2018 г. 

 

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

№25/08.01.2019г., относно:   

Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Батак за 2018г. 

 

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

№25/08.01.2019г., относно:   

Представяне Отчет за дейността на Исторически музей- Батак през 2018г. 

 

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

Годишен отчет за изпълнението на разработената от кмета на община Батак Програма за 

управление /мандат 2015 - 2019 г./ 

 

13. Предложение от Катерина Ангелова- председател на ОбС, относно: 

План за работата на Общински съвет Батак за 2019 г. 

 

14. Предложение от Катерина Ангелова- председател на ОбС, относно: 

Отчет за работата на Общински съвет Батак за второто шестмесечие за 2018г. 

 

15. Други  

 

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

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – частично изменение на 

план за регулация, план за застрояване и промяна предназначението на земеделски земи върху 

които е извършено строителство за  обект: УПИ II –“За рекреационни дейност- ИВЗ” /поземлен 

имот с идентификатор 02837.9.585/; поземлен имот с идентификатор 02837.9.10, поземлен имот с 

идентификатор 02837.9.15, поземлен имот с идентификатор 02837.9.590 и поземлен имот с 

идентификатор 02837.9.595 мeстност ГОЛАКА по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 

гр.Батак. 

 

14.2 Предложение от Катерина Ангелова- председател на ОбС, относно: 

Отмяна на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 

Батак. 

 

16. Питания                                                                         Председател: К.Ангелова 


