
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.№ 32 / 12.02.2020 г.                             

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

на  заседание ОбС – Батак  на 20.02.2020 г. от 16:00  часа, в 
заседателната зала на ОбС Батак  при следния 

  
дневен ред: 

 
1. Предложение от Бахар Алил  – председател на ОбС – Батак, относно: 
План за работата на Общински съвет Батак за 2020 г. 
 
2. Предложение от Бахар Алил  – председател на ОбС – Батак, относно: 
Съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински 
съвети в Република България  /НАПОС-РП/ 
 
3. Предложение от Бахар Алил  – председател на ОбС – Батак, относно: 
Определяне на представител в Областния съвет за  намаляване на риска от бедствия  /ОСНРБ/ 
 
4. Предложение от Бахар Алил  – председател на ОбС – Батак, относно: 
Прекратяване процедурата за избор на Управител на общинско дружество „В и К” 
ЕООД – Батак и  дейността на временната комисия за провеждане на процедурата. 
 
5. Предложение от Бахар Алил  – председател на ОбС – Батак, относно: 
Обявяване на  процедура за избор на Управител на общинско дружество „В и К” ЕООД 
– Батак и  избор на временна  комисия за провеждане на процедурата.  
 
6. Предложение от Катерина Ангелова  – общински съветник, относно: 
Приеманe на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Батак, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
 
7. Предложение от инж. Георги Стефанов Харизанов - ИД кмет на община Батак, 
съгл. Заповед № 1003/23.12.2019г., относно: 
Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и 
управление на общинско имущество на Община Батак, приета с Решение № 
439/25.10.2018г., взето с Протокол № 36 на Общински съвет – Батак, във връзка 
с промените в Закона за общинската собственост, касаещи условията за 
предоставяне на имоти – общинска собственост за ползване от общинските 
ръководства на политически партии. 

 
8. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на  коригирана Наредба  за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на Община Батак 

 
9. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемането на Стратегия за управление на общинската собственост. 
 



10. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост за 2020 година на Община Батак. 
 
11. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 
съгласно АОС № 568/02.10.2012г., а именно: част от покрива на Административната 
сграда на Община Батак 
 
12. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Прекратяване на съсобственост върху имот между Община  Батак и физически лица. 
 
13. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Програма за управление на Община Батак за мандат 2019 – 2023 г. в изпълнение на 
разпоредбите на чл.44, ал.5  от ЗМСМА.  

 
14. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Актуализиране на на Решение № 18/18.12.2019 г., взето с Протокол№ 3  на ОбС – 
Батак, във връзка с промяна начина на финансиране на одобрената обща численост и 
структура на Общинска администрация Батак, кметство Нова махала и кметство 
Фотиново.  
 
15. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на дългосрочна общинскa програма за насърчаване производството на 
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Батак за 
периода 2020-2030 г., в съответствие с чл. 10 от ЗЕВИ.               
 
16. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Определяне състава на местната комисия за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно - спестовни влогове. 
 
17. Предложение от Осман Мурадов – Общински съветник в ОбС-Батак, относно: 
Определяне на съдебни заседатели с 4-годишен мандат за Районен съд –Пещера. 

 
18. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Актуализиране на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и 
цени на услуги предоставяни от община Батак, приета с Решение № 
443/15.11.2018г., взето с Протокол № 37 на Общински съвет – Батак 
 
19. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Батак за 2019г. 

 
20. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Анализ на потребностите  от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 
територията  на община Батак. 
 
21. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Батак през 2020год. 
 
22. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите  за 2019 г. 
 
23. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане отчет за дейността на Исторически музей- Батак през 2019г. 



 
 

24. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на Общински годишен план за изпълнение на национална стратегия за 
младежта през 2020г 
 
25. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план във връзка с 
промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 
02837.6.940, м. Голака  по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак, 
одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния Директор на АГКК. 

 
26. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Разрешение за изработването на Подробен устройствен план- Парцеларен план за 
обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път ”Пясъка-Балдарана”, находящ се на 
територията на ТП „ДЛС Борово” Община Батак, Област Пазарджик.   
 
27. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Одобряване на Задание за изработване на проект за ЧИПР към обект: Новообразувани  
УПИ ХІХ - 9704 „ За път ”, кв.6, УПИ ХХІ- 1301 -„ИВЗ”  и УПИ ХХXV - 9703 -
„Търговия и услуги”, кв.6 по регулационния план на  КК ”Язовир Батак", общ. Батак, 
обл. Пазарджик.   
 
28. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Разрешение за изработване на ПУП-Схема трасе-парцеларен план за обект: Кабелна 
линия 1Kv от БКТП Топавиците до имотната граница на ПИ с идентификатор 
02837.8.177, гр.Батак, Община Батак, Област Пазарджик.   
 
29. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Разрешение за изработване на ПУП-Схема трасе-парцеларен план за обект: Изграждане 
на подземен електропровод НН от БКТП Топавиците до ПИ с идентификатор 
02837.9.23, гр.Батак, Община Батак, Област Пазарджик.   
 
30. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Разрешение за изработването на ПУП-Схема трасе-парцеларен план за обект: 
Изграждане на външно захранване - подземен електропровод НН от ТНН на ТП „МВТ” 
до стандартизирано електромерно табло /ЕТ/, предвидено за монтаж на имотната 
граница на ПИ с идентификатор 02837.11.282 с изграждане на нов извод НН в ТНН на 
ТП „МВТ”, гр.Батак, Община Батак, Област Пазарджик.             
 
31. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на „Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище за 
2021г.” на Община Батак. 
 
32. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Приемане на Финансов отчет и Доклад за дейността на Общинско дружество „В и К – 
Батак” ЕООД за 2019 г. 

 
33. Други  
34. Питания 
                         Председател на Общински съвет – Батак:……………… 
                                                                                                    /Бахар Алил/ 


