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СЪОБЩЕНИЕ 

от 28.04.2021год. 

 

 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-12/04.05.2020г., 

дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на 

собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ: 

-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на 

техническата инфраструктура на обект: „Захранващ водопровод и електрически кабел за 

Автокомплекс“ в ПИ 14026.24.74, местност „Гердеме“ в землището на с.Габарево, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора.  

Трасето на захранващия водопровод започва от съществуваща стоманобетонова шахта на 

довеждащ водопровод ф200 /манесман/, преминава през ПИ 55021.4.500, пресича канал в ПИ 

55021.4.801, продължава на запад в ПИ 55021.4.514 /полски път/, пресича канал в ПИ 

55021.4.514 (полски път), пресича канал в ПИ55021.4.801, пресича посредством хоризонтален 

сондаж главен път Е871, ПИ 55021.4.500, ПИ 14026.24.87 (местен път) и ПИ 14026.24.86 (полски 

път) и достига до ПИ 14026.24.74 (собственост на възложителя).  

Трасето на новопроектираният електрическия кабел започва от ТП КАТ Павел баня в ПИ 

55021.4.1, продължава на запад и последователно пресича ПИ 55021.4.515 (полски път), ПИ 

55021.4.892 (местен път), посредством хоризонтален сондаж и продължава до ПИ 55021.4.509 

(полски път). От него  продължава на запад в ПИ 55021.4.514 (полски път), пресича канал в ПИ 

55021.4.801, пресича посредством хоризонтален сондаж главен път Е871 ПИ 55021.4.500, ПИ 

14026.24.87 (местен път) и ПИ 14026.24.86 (полски път) и достига до ПИ 14026.24.74 

(собственост на възложителя). Трасето завършва в ГРТ в ПИ 14026.24.74 (собственост на 

възложителя). 

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

№9 и може да се прегледа от заинтересуваните 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. 

              

 

Изготвил:      инж.Й. ИВ. 
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