
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.№ 62 / 19.05.2020 г.                             

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

                                                           СВИКВАМ 

 

на  заседание ОбС – Батак  на 28.05.2020 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: 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  на община Батак за  2019 година и 

изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2019 година 

 

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

Годишен отчет за състоянието  и обслужването   на общинския дълг в община Батак за 

периода 01.01. до 31.12. 2019 година 

 

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

Продажба на земя – частна общинска собственост на собствениците на  законно 

построената  върху нея сграда. 

 

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

Одобряване 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.   

 

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

Одобряване 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.   
 

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

Разрешение за изработването 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.   

 

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

Одобряване на проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на 

земеделски земи за поземлени имоти 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. 
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8. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 

Разрешение за изработването на ПУП-Схема трасе-парцеларен план за обект: Външно 

електрозахранване НН на ПИ с идентификатор 02837.11.414 по КККР на гр.Батак, м. 

Правия път, община Батак, област Пазарджик.   

 

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

Одобряване на идейно предложение за изработване на проект за ЧИПР за поземлени 

имоти 1929 и 1930 /ПИ с идентификатори 02837.503.525 и 02837.503.526 по КККР/, 

част от УПИ I-Индивидуално вилно строителство и озеленяване, кв.28 по 

регулационния план КК ”Язовир Батак“, община Батак, област Пазарджик.  

 

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

Предоставяне на наследници на Димитър Иванов Зафирков Поземлен имот с  

идентификатор 02837.2.47  в землище Батак по Мотивирано искане на ОСЗ гр. Пещера 

с  наш   входящ  рег. № 90-02-15/18.05.2020 г., в изпълнение на задълженията по  

§27,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ    

 

11. Предложение от Бахар Алил  – председател на ОбС – Батак, относно: 

Коригиране на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 

– 2023 г., приет с Решение № 29 / 20.02.2020 г.на ОбС Батак 

 

12. Други  

 

13. Питания 

 

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

                                                                                                    /Бахар Алил/ 
 

 


