
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. № 235 / 03.11.2022 г.           

 

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

 

СВИКВАМ 

на  заседание ОбС – Батак  на 11.11.2022 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:  

Изразходване на средства, предоставени на Община Батак, съгласно Постановление на 

Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 година 

 

2. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Батак 

 

3. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Отпускане на безлихвен заем на стойност  18 000, 00 лева (Осемнадесет  хиляди лева) 

по  ПХОМП ЕСФ+  
 
4. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Учредяване на възмездно право на строеж върху имот – общинска собственост, във 

връзка с изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 5 MW.   / Имот с 

идентификатор 02837.5.1145 / 

 

5. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Учредяване на възмездно право на строеж върху имот – общинска собственост, във 

връзка с изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 5 MW.   / Имот с 

идентификатор 02837.5.1146 / 

 

6. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с идентификатори 

02837.4.345 ,02837.6.118, частна общинска собственост, находящи се в землището на 

гр.Батак 

 

7. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Промяна в бюджетните параграфи на Исторически Музей - Батак във връзка с 

реализация на спечелен проект „Преди зазоряване е най – тъмно. Как изгря свободата 

на България“, за предоставени средства от Национален фонд „Култура“ по програма 

„Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински 

културни институции“. 

 

8. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработването на ПУП-парцеларен план за обект: Нова подземна 

кабелна линия ниско напрежение от нов кабелно - разпределителен шкаф КРШ в ПИ с 

идентификатор 02837.6.917 до ново табло електромер пред ПИ 02837.6.221 по КККР, 

землището на гр.Батак, Община Батак, област Пазарджик. 
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9. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработването на ПУП-парцеларен план за обект: Нова подземна 

кабелна линия от разпределителна касета пред ПИ 62004.15.75 до ново електромерно 

табло за захранване на ПИ 62004.15.91 по КККР на гр.Ракитово /новата подземна 

кабелна линия ниско напрежение КЛ НН попада в ПИ 02837.11.1033 по КККР на 

гр.Батак, Община Батак, обл. Пазарджик/. 

 

10. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за придобиване право на собственост върху земи от горски фонд за 

прилежащ терен към сграда по реда на § 123 от ЗГ за обект: Масивна двуетажна сграда 

с идентификатор 02837.14.575.4, построена в поземлен имот с идентификатор 

02837.14.575 по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, м.Снежана. 

 

11. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за придобиване право на собственост върху земи от горски фонд за 

прилежащ терен към сграда по реда на § 123 от ЗГ за обект: Масивна двуетажна сграда 

с идентификатор 02837.14.575.5, построена в поземлен имот с идентификатор 

02837.14.575 по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, м. Снежана. 

 

12. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за придобиване право на собственост върху земи от горски фонд за 

прилежащ терен към сграда по реда на § 123 от ЗГ за обект: Едноетажна паянтова 

сграда с идентификатор 02837.15.65.7, построена в поземлен имот с идентификатор 

02837.15.65 по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, м естност Дженевра. 

 

13. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за придобиване право на собственост върху земи от горски фонд за 

прилежащ терен към сграда по реда на § 123 от ЗГ за обект: Жилищна сграда с 

идентификатор 76162.1.1009.1, построена в поземлен имот с идентификатор 

76162.1.1009 по КККР на с.Фотиново, община Батак, обл. Пазарджик, м. Кьошка. 

 

14. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за придобиване право на собственост върху земи от горски фонд за 

прилежащ терен към сграда по реда на § 123 от ЗГ за обект: Масивна едноетажна  

сграда с идентификатор 76162.503.7.2, построена в поземлен имот с идентификатор 

76162.503.7.2 по КККР на с.Фотиново, община Батак, обл. Пазарджик, м.Вълча поляна 

 

15. 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 

02837.4.22, м.Дъното по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак, 

одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния Директор на АГКК 

 

16. 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 

02837.11.339, м.Правия път по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак, 

одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния Директор на АГКК 

 



17. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Разрешение за изработване на проект за частично изменение на план за регулация за 

УПИ XVII-945,946 „За къмпинг, мотел” в кв.6 по регулационния план на Курорт 

„Яз.Батак”, поземлен имот с идентификатор 02837.503.1322 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр.Батак, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК. 

 

18. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: Нова подземна кабелна линия ниско 

напрежение НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред ПИ 

02837.503.879 за захранване на ПИ 02837.6.1025, м.Голака по КККР, землището на гр. 

Батак, Община Батак. 

 

19. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Одобряване на проект за частично изменение на план за регулация и план за 

застрояване за УПИ V-„Младежки дом ДКМС” в кв.66 по регулационния план на 

гр.Батак, поземлен имот с идентификатор 02837.501.656 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр.Батак, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК. 

 

20. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: Трасе на нова подземна кабелна линия 

ниско напрежение от съществуващо табло, което се намира пред ПИ 02837.9.23 до ново 

табло за електрозахранване на ПИ 02837.9.620 в местност Долни казани по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри на гр. Батак, Община Батак, Област Пазарджик 

 

21. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: Нова подземна кабелна линия ниско 

напрежение КЛ НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред ПИ 

02837.11.488 до ново табло за захранване на сграда с идентификатор ПИ 02837.11.511.3 

по КККР, землището на гр. Батак, Община Батак 

 

22. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: Нова подземна кабелна линия от т.А - 

съществуващ кабелно разпределителен шкаф пред ПИ 02837.503.317 до т.Б ново табло 

електромер за захранване на ПИ 02837.503.326, по КККР на гр. Батак, община Батак, 

област Пазарджик (Курорт Яз. Батак). 

 

23. Предложение от Петър Крумов Паунов – Кмет на Община Батак, относно:  

Даване на съгласие за смяна предназначението на земеделска земя с начин на трайно 

ползване „Ливада” в урбанизирана територия с начин на трайно ползване „Местен път” 

 

24. Предложение от Бахар Алил – Председател на ОбС - Батак, относно:  

Промяна на състава на постоянните комисии, към Общински съвет – Батак, приет с 

Решение № 252 от 29.11.2021 г., взето с Протокол № 20, променен с Решение № 289 от 

31.03.2022 г., взето с Протокол № 22 

 

25. Други 

26. Питания 

                     Председател на Общински съвет-Батак:……………… 

                                                                                            / Бахар Алил /                                                         


