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СЪОБЩЕНИЕ 

от 16.11.2020 год. 

 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-05-

37/10.11.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПРЗ в 

обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ: 

- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 

И ЗАСТРОЯВАНЕ на кв. 3а, гр. Павел баня на основание решение на Общински съвет-Павел 

баня №149 прието на заседание от 30.04.2020 год., отразено в протокол №9 от 30.04.2020 год. в 

следния обхват:  Отпадане на  част от второстепенна улица публична общинска собственост  с 

площ 598.00 кв.м.представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2029 с осови точки 9а-9б-351 

по ПУП-ПРЗ и присъединяване към УПИ III-балнеохотел в кв.3, гр.Павел баня. Коригира се 

уличната регулация-отпада о.т.9б и осова линия от о.т.9б в посока о.т.351.Предвижда се нова 

осова точка 351а, съгласно приложеното задание. Отпада квартал 3а и нов УПИ III-балнеохотел 

се присъединява към кв. 3 по ПУП-ПРЗ на гр. Павел баня. Към момента улицата не е реализирана 

и същата няма излаз на ул. „Ген. Столетов“. Имотите, предвидени за обслужване от нея имат 

осигурен достъп от ул. „Гоце Делчев“. Придаването на частта от улицата към УПИ III в кв. За по 

никакъв начин не би попречило на обслужването на останалите УПИ в квартала. Видно от ПУП-

ПРЗ на град Павел баня одобрен със заповед №53/ 16.03.1992 г. в площта на ПИ е настоящата 

улица с о.т.10а, о.т.351, о.т.9б, о.т.9а. в последствие е отчуждена, но не реализирана, съгласно 

приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“  № 15, ет.2, стая  

№9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден. 

             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 

заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по 

проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация. 
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