
№

Заповед № от дата 

и решения на ОС 

гр.Батак Населено място Квартал, местност Изменение
Решение № от Протокол № на 

ОбЕСУТ
Възложител

1
Заповед 

№44/17.01.2019г.
гр.Батак К.К "Яз. Батак"

ПУП -частично 

изменение на план за 

регулация за промяна 

отреждането, на УПИ II-

125,131 "Къща за гости" 

ПИ 02837.503.317  

Решение №4 от Протокол 

№1/15.01.2019г. на ОбЕСУТ
Сабин АлдиновЧобанов

2
Заповед 

№43/17.01.2019г.
гр. Батак м. Еньов камък

ПУП-ПРЗ за УПИ IX-64 

"ИВС"поземлен имот с 

идентификатор 

02837.6.265

Решение №3 от Протокол 

№11/15.01.2019г. на ОбЕСУТ

Стефан И. Пелев

3
Заповед 

№45/17.01.2019г.
гр. Батак К.К "Яз.Батак"

ПУП-ЧИПРЗ за УПИ 

VIII-438 "ИВС" и УПИ 

IX-1906 "ИВС", кв.35 

ПИ  02837.503.657 и ПИ 

02837.503.658

Решение №6 от Протокол 

№1/15.01.2019г. на ОбЕСУТ

Борислав Костадинов 

Иванов, Атанас Георгиев 

Гудов, Кристиян 

Костадинов Иванов и 

Дафина Георгиева 

Кукушева

          РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯ /ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И РЕШЕНИЯ НА 

ОБС БАТАК/     

                                 2019г.



4

Решение №460 от 

31.01.2019г. Взето 

с протокол №39 на 

ОбС Батак, влязло 

в сила на 

26.02.2019г.

с.Фотиново к.к."Яз.Батак"

ЧИПРЗ за част  УПИ I-

"Къмпинг", кв.6 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.41 

Решение №9 от Протокол 

№1/15.01.2019г. на ОбЕСУТ
Община Батак

5
Заповед 

№162/06.03.2019г.
гр. Батак м.Кьошка- м.Балабанлий

Проект за основен 

ремонт на горски 

автомобилен път, III-та 

степен, находящ се в 

териториалния обхват 

на ТП ДЛС Борово

Решение №1 от Протокол 

№3/05.03.2019г. на ОбЕСУТ

Южноцентрално 

държавно предприятие

6

Решение №478 от 

28.02.2019г. , взето 

с протокол №40 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

16.05.2019г.  

гр.Батак м.Дъното

Подробен устройствен 

план във връз връзка с 

процедура по промяна 

предназначение на 

земеделски земи за 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.504.149  

Решение №3 от Протокол №2  

от 12.02.2019г. на ОбЕСУТ

Иван Тодоров, Нина 

Тодорова, Росица Кънева, 

Стоянка младенова и 

Петър Кънев

7

Решение №480 от 

28.02.2019г. , взето 

с протокол №40 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

16.05.2019г.  

гр.Батак м.Голака

Частично изменение на 

план за регулацияна 

улица от о.т.53 до о.т.61 

по регулационния план 

на гр.Батак

Решение №2 от Протокол №2  

от 12.02.2019г. на ОбЕСУТ

Георги Делчев, Николай 

Маринов, Петър Джурков



8

Решение №500 от 

09.04.2019г. , взето 

с протокол №41 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

21.06.2019г. 

гр.Батак м.Тренкова къшла

Подробен устройствен 

план във връзка с 

процедура промяна 

предназначението на 

земеделски земи за ПИ 

с идентификатор 

02837.5.331  

Решение №7 от Протокол №3  

от 05.03.2019г. на ОбЕСУТ
"ПРОТЕКТ ИН" ООД

9

Решение №498 от 

09.04.2019г. , взето 

с протокол №41 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

21.06.2019г. 

гр.Батак м. Пущек

Подробен устройствен 

план във връзка с 

процедура промяна 

предназначението на 

земеделски земи за ПИ 

с идентификатор 

02837.11.697  

Решение №3 от Протокол №3  

от 05.03.2019г. на ОбЕСУТ
Георги Димитров Костов

10

Решение №501 от 

09.04.2019г. , взето 

с протокол №41 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

21.06.2019г. 

гр.Батак  м. Правия път

Подробен устройствен 

план-Парцеларен план 

за електрозахранване на 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.11.414

Решение №8 от Протокол №3  

от 05.03.2019г. на ОбЕСУТ
Ангел Иванов Диндов



11

Решение №521 от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

09.09.2019г. 

гр.Батак м.Радецки

Подробен устройствен 

план във връз връзка с 

процедура по промяна 

предназначение на 

земеделски земи за 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.9.216 и 

02837.9.219  

Решение №1 от Протокол №5  

от 05.06.2019г. на ОбЕСУТ
Георги Стефанов Делчев

12

Решение №511 от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

09.09.2019г. 

гр.Батак
кк Яз.Батак-зона А, 

кв.26

Подробен устройствен 

план-частично 

изменение на план за 

регулация за улица с 

идентификатор 

02837.503.2569

Решение №1 от Протокол №4  

от 17.04.2019г. на ОбЕСУТ
"ФОКС - КОНСУЛТ " ЕАД

13

Решение №525 от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

Общински  съвет - 

Батак, влязло в 

сила на 

17.08.2019г. 

гр.Батак м.Беглика

Частично изменение на 

план за регулация за 

УПИ I-220 ИВС за 

придобиване на право 

на собственост върху 

гори и земи "ДГФ" за 

вилна сграда в ПИ 

02837.13.64 по КККР на 

гр.Батак

Решение №3 от Протокол №5  

от 05.06.2019г. на ОбЕСУТ

ЮЦДП-ТП ДГС "РОДОПИ-

БАТАК"



14

Решение № 518 от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

ОбС - Батак , 

влязло в сила на 

09.09.2019г.

гр.Батак м. Полетен чарк

ПУП-Схема трасе за 

външно кабелно 

захранване на ПИ 

02837.11.1160

Решение №6 от Протокол 

№10  от 04.07.2019г. на 

ОбЕСУТ

"ЕЛИТ-АВТО" ООД

15

Решение № 517 от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

ОбС - Батак , 

влязло в сила на 

09.09.2019г.

гр.Батак К.К Яз.Батак

Частично изменение на 

план за регулация за 

УПИ XXXIII-ОБЩ. 

"ИВЗ", кв.7 ПИ с 

идентификатор 

02837.503.1274

Решение №9 от Протокол №5 

от 05.06.2019г. на ОбЕСУТ
ОБЩИНА БАТАК

16

Решение №515от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

ОбС - Батак, 

влязъл в сила на 

09.09.2019г.  гр.Батак м. Под мандра

Подробен устройствен 

план - план за 

регулация и план за 

застрояване във връзка 

с процедура промяна 

предназначение на 

земеделски земи 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.13.79

Решение №5 от Протокол №5 

от 05.06.2019г. на ОбЕСУТ
Людмила Благоева Коева



17

Решение №524 от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

ОбС - Батак, 

влязъл в сила на 

09.09.2019г.  

гр.Батак м.Требище 

Подробен устройствен 

план във връз връзка с 

процедура по промяна 

предназначение на 

земеделски земи 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.4.448

Решение №6 от Протокол №5 

от 05.06.2019г.на ОбЕСУТ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ

18

Решение №516 от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

ОбС - Батак, 

влязъл в сила на 

09.09.2019г.  

гр.Батак м. Камбуров път

Подробен устройствен 

план във връз връзка с 

процедура по промяна 

предназначение на 

земеделски земи 

Решение №6 от Протокол №5 

от 05.06.2019г.на ОбЕСУТ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ 

КЪРТЕВ

19

Решение №523от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

ОбС - Батак, 

влязъл в сила на 

09.09.2019г.  гр.Батак м.Голака

ПУП-частично 

изменение на план за 

регулация и план за 

застрояване и промяна 

предназначението на 

земеделски земи в/у 

които е извършено 

строителство  за УПИ II-

За рекр.дейности ИВЗ  

Решение №4 от Протокол №4 

от 17.04.2019г.на ОбЕСУТ
Степан Вилиевич Орлов



20

Решение №512от 

27.06.2019г. , взето 

с протокол №42 на 

ОбС - Батак, 

влязъл в сила на 

09.09.2019г.  

гр.Батак м.Требище

ПУП - парцеларен план 

за обект: Трасе на 

водопровод от 

съществуваща 

разпределителна шахта 

в поземлени имоти 

02837.4.1511 до ПИ 

02837.4.36 и 

ПИ02837.4.1218

Решение №4 от Протокол №5 

от 05.06.2019г.на ОбЕСУТ

Илия Георгиев Станков -

ВИК Батак ЕООД

21
Заповед 

№659/02.09.2019г
гр.Батак м.Дълбок дол

Подробен устройствен 

план план за регулация 

и план за застрояване за 

УПИ I ПИ с 

идентификатор 

02837.11.1080

Решение №3 от Протокол №6 

от 09.07.2019г.на ОбЕСУТ

Емил Асенов Фердов, 

Кирил Стоилов Кръстев и 

Радка Стоилова Попова

22
Заповед 

№660/02.09.2019г
гр.Батак м.Еньов камък

Подробен устройствен 

план план за регулация 

и план за застрояване за 

УПИ V-63 За ИВС

Решение №1 от Протокол №7 

от 20.07.2019г.на ОбЕСУТ
Цветана Николова Пелева

23
Заповед 

№661/02.09.2019г
гр.Батак к.к Яз.Батак

ПУП-ПРЗ за  обект: 

Изменение на действащ  

ПРЗ  Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.11.19 УПИ I-312 

За почивна база и 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.678 УПИ III-

184, кв.37 За почивна 

база

Решение №4 от Протокол №7 

от 20.08.2019г.на ОбЕСУТ
ПРОГРЕС - АМ



24
Заповед 

№875/20.11.2019г
гр.Батак м. Правия път

Подробен устройствен 

план план за регулация 

и план за застрояване за 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.6.219

Решение №7 от Протокол №8 

от 08.10.2019г.на ОбЕСУТ
Ангел Иванов Диндов

25
Заповед 

№936/06.12.2019г.
гр.Батак м. Еньов камък

ПУП- план за регулация 

и план за застрояване 

изменение на план за 

регулация и план за 

застрояване за УПИ I-

28 За рекреационни 

дейности ИВЗ ПИ 

02837.6.219

Решение №3 от Протокол №9 

от 19.11.2019г.на ОбЕСУТ

Стефан Здравков Стоицов 

и Атанас Христов Янакиев

26

Решение №540 от 

25.07.2019г. , взето 

с протокол №43 на 

ОбС - Батак, 

влязъл в сила на 

27.09.2019г.  

гр.Батак м.Камбуров път

Подробен устройствен 

план във връзка с 

процедура по промяна 

предназначение на 

земеделски земи за 

поземлени имоти с 

идентификатори 

02837.5.704, 

02837.5.705, 

02837.5.706, 

02837.5.707

Решение №6 от Протокол №4 

от 17.04.2019г.на ОбЕСУТ

Стефка Ангелова 

Керелова-Василева, 

Страхил Георгиев 

Керелов и Георги Ангелов 

Керелов

Изработил

Мария Паунова

/гл.спец КР/


















