
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.№ 117 / 18.02.2021 г.            

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

                                                           СВИКВАМ 
на  заседание ОбС – Батак  на  25.02.2021 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 бюджета за 2021 година на Община Батак 
 
2. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Съгласие за кандидатстване на община Батак пред фонд „Социална закрила” с пpoeкт 
“Строително-ремонтни дейности на  материална база на Домашен социален патронаж  
с. Нова махала“. 
 
3. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Отпускане на безлихвен заем от общинският бюджет съгл. чл.104 ал.1 т.5 от ЗПФ за 
изпълнение на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
по процедура BG05M90P001-2.101 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания — Компонент 3” между МТСП и община Батак. 
 
4. Предложение от Петър Крумов Паунов – кмет на община Батак, относно: 
Отпускане на безлихвен заем на стойност  6 500, 00 лева (Шест  хиляди и петстотин 
лева) от общинският бюджет съгл. чл.104 ал.1 т.5 от ЗПФ за изпълнение на сключен 
Договор № BG05FMOP001-5.001-0066-C01 за БФП по операция „3.1 - Топъл обяд в 
условията на пандемията от COVID-19 в община Батак", финансирана по  ОПХ 
ФЕПНЛ . 
 
5. Предложение от Бахар Алил– председател на ОбС - Батак, относно: 
Избор на временно изпълняващ длъжността Управител на „В и К  Батак”  ЕООД, 
считано от  02.03.2021 г. до сключване на Договор с новоизбрания Управител, в 
следствие на провеждане на конкурс по реда на Раздел IX от Наредбата за реда за 
учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на 
правата на собственост на община Батак в търговски дружества. 
 
6. Други 
 
7. Питания 

 
 
                    Председател на  Общински съвет Батак:………………… 
                                                                                     / Бахар АЛИЛ / 

 


