
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. № 130 / 22.04.2021 г.            

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

 

                                                           СВИКВАМ 

на  заседание ОбС – Батак  на 29.04.2021 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: 

Отмяна на Решение № 124 от 29.10.2020 г., взето с Протокол № 10 

 

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

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26, по КККР, одобрени със 

Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от      4 

342.00 кв.м., с адрес на поземления имот:  гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, м. 

„Пейчинова тумба”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025026 – 

собственост на „В и К-Батак“ ЕООД – гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за 

безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска 

собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като 

Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г. чрез публичен   търг  с явно наддаване. 

 

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

Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – частна общинска 

собственост, а именно: Стоматологичен кабинет с площ от 12.00 кв.м., представляващ 

част от втори етаж от двуетажна полумасивна сграда с идентификатор 76162.501.255.1, с 

предназначение: Здравно заведение, построена в ПИ с идентификатор 76162.501.255, с 

адрес: област Пазарджик, община Батак, село Фотиново,  ул. „Петнадесета“ №3. 

 

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

Закупуване от Община Батак на проектен имот с идентификатор 02837.503.9704  в гр.  

Батак, община Батак, област Пазарджик, курортен комплекс Язовир Батак -Зона „А“. 

 

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

Учредяване право на строеж за изграждане на нов трансформаторен пост тип БКТП в 

имот-частна общинска собственост. 
 

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

Предварително съгласие за преминаване на линеен обект – трасе на съществуващ 

водопровод за захранване на СВО на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в 

поземлени имоти с идентификатор 02837.17.10 и 02837.17.39 по КККР на гр. Батак, м. 

Язовир Беглика, община Батак, област Пазарджик през поземлен имот с идентификатор 

02837.17.139 в м. Язовир Беглика, община Батак, област Пазарджик - собственост на 

Община Батак.  

 

mailto:obs_batak@abv.bg


7. 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 ”Синия залив - Балинов чарк”, находящ се на 

територията на ТП „ДГС Родопи”, община Батак, област Пазарджик.    

 

8. 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 в м. Кривов чарк -Беглика, находящ се на 

територията на ТП „ДГС Родопи”, Община Батак, Област Пазарджик.   

 

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

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

застрояване за обект: ПИ 02837.503.294 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 

гр. Батак, Община Батак, област Пазарджик, Язовир Батак–Зона „А“,(попадащ в кв.18 по 

регулационния план на Курорт Язовир Батак). 

 

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

Одобряване на парцеларен план за обект: "Вилна сграда" с монофазна мощност 8,05 

kW, гр. Батак, м. Правия път, ПИ с идентификатор 02837.11.345. 

 

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

Разрешение за изработването на ПУП-парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна 

линия, ниско напрежение за обект: „Сградно отклонение“ нова подземна кабелна линия 

ниско напрежение 1kV от табло ниско напрежение на бетонен компактен 

трансформаторен пост в м. Пущек, който се намира в ПИ 02837.11.1144 до модулно табло 

пред ПИ 02837.11.760 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Батак, община 

Батак, област Пазарджик. 

 

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

Разрешение за изработването на ПУП-парцеларен план за обект: Кабелна линия 1 kV за 

захранване на ПИ 02837.6.49 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Батак, 

община Батак, област Пазарджик. 

 

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

Одобряване на проект за изменение на кадастралната карта за обект: 

Поземлен имот с идентификатор 02837.17.241 по Кадастрална карта и кадастралните   

регистри на грБатак, общ. Батак, обл. Пазарджик. 

 

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

Одобряване на парцеларен план за обект: "Вилна сграда" с трифазна мощност 10,4 kWгр. 

Батак, м. Пущек, ПИ 02837.11.205, собственост на Димитър Димитров. 

 

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

Одобряване на проект за подробен устройствен план във връзка с промяна 

предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор: 02837.6.341,      

м. Еньов камък 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: 

Одобряване на проект за подробен устройствен план във връзка с промяна 

предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор: 02837.6.116, 



м. Голака по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Батак, одобрени със 

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

 

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

Разрешение за изработването на ПУП - парцеларен план за обект: Присъединяване на 

обект  "Цех за преработка на дървен материал и елементи", с местонахождение с. Нова 

махала, м. Назрица, УПИ I-137„Производствено-административна,складова дейност”, 

ПИ 51874.70.137. 

 

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

Разрешение за изработването на ПУП за придобиване право на собственост на земи по 

чл.53 от ППЗОЗЗ за обект: Прилежащ терен към вилна сграда в ПИ с идентификатор 

02837.17.88, местност До депото, землище гр. Батак, община Батак, област Пазарджик. 

 

19. 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: 02837.8.178, м. 

Топавиците 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: 

Приемане на отчет за изразходваните средства от държавния бюджет през 2020г. и доклад  

за дейността през 2020г. на  народните читалищата на територията на община Батак. 

 

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

Приемане на Отчет по изпълнение на дейностите, заложени в Програма за закрила на 

детето за 2020 г.  и приемане на  Програма за закрила на детето в Община Батак за 2021 г. 

 

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

Допълване на поименен списък на капиталовите разходи за 2021 година. 

 

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

Възлагане на дейности по поддържане на ВиК системите на територията на Община 

Батак  

 

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

Обявяване на  16 и 17 май 2021 г. за празнични, 17 май 2021 г.  и  неприсъствен ден  на 

територията на община Батак. 

 

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

Забрана за политически изяви по време на честванията на 145 - та годишнина  от 

Априлското въстание 

 

26. Други  

 

27. Питания  

 

 

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

                                                                                     / Бахар АЛИЛ / 
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