
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.№ 74 / 30.06.2020 г.                             

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

                                                           СВИКВАМ 

 

на  заседание ОбС – Батак  на 07.07.2020 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: 

Закупуване  на  косачка за косене на стадиона  със собствени  средства 

 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1380 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 658.00 кв.м., 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: За 

вилна сграда, предишен идентификатор: 02837.503.36, номер по предходен план: 

квартал: 3, 18 , парцел: I-36– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1306 / 

17.06.2020 г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1381 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 613.00 кв.м., 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: За 

вилна сграда, предишен идентификатор: 02837.503.36, номер по предходен план: 

квартал: 3, 18, парцел: II-36 – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1307 / 

17.06.2020 г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1382 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 574.00 кв.м, 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: За 

вилна сграда, предишен идентификатор: 02837.503.36, номер по предходен план: 

квартал: 3, 18, парцел: III-36– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1308 / 

17.06.2020 г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

 

 

mailto:obs_batak@abv.bg


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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1383 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 490.00 кв.м., 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: За 

вилна сграда, предишен идентификатор: 02837.503.36, номер по предходен план: 

квартал: 3, 18, парцел: IV-36– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1309 / 

17.06.2020г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1384 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 941.00 кв.м., 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: За 

вилна сграда, предишен идентификатор: 02837.503.36 , номер по предходен план: 

квартал: 3, 18, парцел: V-36– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1310 / 

17.06.2020г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 
 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.503.237  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 853.00 кв.м., 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), предходен идентификатор: няма, номер по предходен 

план:  75, квартал: 38– частна общинска собственост, съгласно АОС № 1274 / 

13.01.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 26 том 1 рег.45 

от 15.01.2020г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 
 

8. Предложение от Бахар Алил – Председател на Общински съвет - Батак, относно: 

Актуализиране на състава на Наблюдателната комисия, приет с Решение № 272 от 

28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС Батак 

 

9. Предложение от Бахар Алил – Председател на Общински съвет - Батак, относно: 

 Отчет за работата на Общински съвет – Батак за периода м.ноември 2019 г.- м.юни 

2020 г. 
 

10. Други  
 

11. Питания 

 

                         Председател на Общински съвет – Батак:……………… 

                                                                                                    /Бахар Алил/ 
 

 


