
№ и 

дата на 

удосто-

верение 

или 

отказ

Вх.№ на 

искане 

за 

регистра-

ция

Строеж 

(наименование,висо-

чина, етажно ст,РЗП, 

брой посетители, брой 

работни места)

Категория Местонахождение Обработил 

преписката 

служител, 

упълномощен 

от орагана 

издал 

разрешението 

за строеж 

(име,фамилия, 

длъжност)

Забележка

№01/ 

16.01. 

2020 год.

К3-1/      

09.01.  

2020 г.     

КЪЩА ЗА ГОСТИ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Пета 

категория

ПИ 55021.86.34, 

местност "Гереня" в 

землището на гр.Павел 

баня, Община Павел 

баня, обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№02/ 

03.02. 

2020 год.

К3-4/   

03.02. 

2020г.  

ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС 

СТАИ ЗА ГОСТИ И СКЛАД; 

ПЛЪТНА ОГРАДА

Пета 

категория

УПИ -V-1266, кв.26г, 

представляващ ПИ с 

идентификатор 

55021.501.3141 по 

КККР на гр.Павел баня, 

Община Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 

ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ  2020 г. -  31 бр.



№03/ 

09.03. 

2020 год.

K3-8/     

05.03.  

2020 г.          

ЕДНОЕТАЖКА КЪЩА ЗА 

ГОСТИ; ПЛЪТНА ОГРАДА

Пета 

категория

УПИ IV-373, кв.48 по 

плана на с.Габарево, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№04/ 

18.03. 

2020 год.

K3-9/      

12.03.  

2020 г.          

РАБОТИЛНИЦА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА БИРА 

(преустройство на гараж и 

навес)

Пета 

категория

УПИ XIV-474, кв.80 по 

плана на с.Горно 

Сахране, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№05/ 

26.05. 

2020 год.

АГ-9-36/       

20.05.  

2020 г.          

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ
Четвърта 

категория

УПИ IV-1505 паркинг, 

кв.76 по плана на 

с.Горно Сахране, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№06/ 

05.06. 

2020 год.

К3-14/       

01.06.  

2020 г.          

ДНЕВНА, СТОЛОВА И 

ГАРАЖ (пристройка към 

съществуваща жилищна 

сграда)

Пета 

категория

УПИ XXIII-55, кв.4, 

представляващ ПИ с 

идентификатор 

55021.501.55 по КККР 

на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№07/ 

22.06. 

2020 год.

K3-16/       

15.06.  

2020 г.          

РЕКОНСТУКЦИЯ, 

ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, 

ПРИСТРОЙКА  НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА 

АДМИНИСТРАТИВНА В 

ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ, 

ШИВАШКО АТЕЛИЕ

Пета 

категория

УПИ XII-423а 

/общ.пералня/, кв.29 по 

плана на с.Манолово, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№08/ 

18.08. 

2020 год.

K3-22/       

14.08.  

2020 г.          

АДМИНИСТРАТИВНО-

БИТОВА СГРАДА 

/реконструкция, 

пристройка,промяна 

предназначението, вътрешно 

преустройство на 

същвствуващи сгради/

Пета 

категория

ПИ 73688.76.1 в 

землището на 

с.Търничени, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№09/ 

14.10. 

2020 год.

АГ-09-84/       

13.10.  

2020 г. 

СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И 

ЧЕШМИ

Пета 

категория

УПИ I-курортни 

комплекси, кв.27 по 

КККР на гр.Пав3ел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№10/ 

16.11. 

2020 год.

КЗ-27/       

16.11.  

2020 г.          

СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА 

ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Пета 

категория

ПИ  73540.13.892.1, ПИ 

73540.13.892.2 по КККР 

на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№11/ 

16.11. 

2020 год.

K3-02-1/      

11.11.  

2020 г.          

КРАВАРНИК ЗА 40 КРАВИ 

(помещение за отглеждане на 

телета към краварник)

Пета 

категория

УПИ XXII-419, кв.52 по 

плана на с.Асен, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№12/ 

23.11. 

2020 год.

K3-29/      

18.11.  

2020 г.          

ЖИЛИЩНА СГРАДА И 

ОГРАДА -първи етап на 

строителство

Пета 

категория

УПИ XVI-общ., кв.43 по 

плана на с.Долно 

Сахране, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№13/ 

01.12. 

2020 год.

K3-32/      

27.11.  

2020 г.          

"КЪЩА №1" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно" ; ПЛОЩАДКОВИ ВиК 

И ЕЛ ВРЪЗКИ НА "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№14/ 

01.12. 

2020 год.

K3-33/      

27.11.  

2020 г.          

"КЪЩА №2" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№15/ 

01.12. 

2020 год.

K3-34/      

27.11.  

2020 г.          

"КЪЩА №3" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№16/ 

01.12. 

2020 год.

K3-35/      

27.11.  

2020 г.          

"КЪЩА №4" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№17/ 

01.12. 

2020 год.

K3-36/      

27.11.  

2020 г.          

"КЪЩА №5" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№18/ 

04.12. 

2020 год.

АГ-10-57/      

02.12.  

2020 г.          

ЖИЛИЩНА 

СГРАДА/пристройка и 

надстройка/

Пета 

категория

УПИ IV -4, кв.10 по 

плана на с.Асен, общ. 

Павел баня, обл.Стара 

Загора

арх.Петя 

Георгиева
няма



№19/ 

08.12. 

2020 год.

СИ-02-30-

638/      

04.12.  

2020 г.          

ЕКОЛОГИЧНО ОБОРНО-

ПАСИЩЕН КОМПЛЕКС ЗА 

600 ОВЦЕ И 

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ

Пета 

категория

ПИ 73540.174.3 в 

землището на с.Тъжа, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№20/ 

14.12. 

2020 год.

K3-38/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №7" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№21/ 

14.12. 

2020 год.

K3-39/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №8" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№22/ 

14.12. 

2020 год.

K3-40/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №9" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№23/ 

14.12. 

2020 год.

K3-41/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №10" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№24/ 

14.12. 

2020 год.

K3-42/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №11" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№25/ 

14.12. 

2020 год.

K3-43/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №12" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№26/ 

14.12. 

2020 год.

K3-44/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №13" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№27/ 

14.12. 

2020 год.

K3-45/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №14" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№28/ 

14.12. 

2020 год.

K3-46/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №15" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№29/ 

14.12. 

2020 год.

K3-37/      

08.12.  

2020 г.          

"КЪЩА №6" от "Вилно 

селище от 15 бр.еднотипни, 

еднофамилни къщи, към 

"Заведение за хранене, вилно 

селище, басейн и ограда"-

етапно"

Пета 

категория

ПИ 55021.144.730, 

местност "Бонин дол" 

по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма

№30/ 

14.12. 

2020 год.

K3-47/      

08.12.  

2020 г.          

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 

СПОРТНА ПЛОЩАДКА

Чертвърта 

категория

УПИ I-училище, кв.77, 

ПИ 55021.51.997 по 

КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма



№31/ 

29.12. 

2020 год.

K3-49/      

29.12.  

2020 г.          

"СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА 

ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ТЕХНИКА, ИНВЕНТАР И 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ"

Пета 

категория

ПИ 73688.76.5  в 

землището на 

с.Търничени, общ. 

Павел баня, обл.Стара 

Загора 

арх.Петя 

Георгиева
няма


