
 
 
 

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА, ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

ЗА  ДОПУСКАНЕ НА ПУП ЗА 2017 ГОД. – 28  бр. 

 

 

№  ЗАПОВЕД 

 

Вх. № НА 

ИСКАНЕ ЗА 

ДОПУСКАНЕ 

 

ПУП 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Обработил 

преписката 

служител 

Забел

-ежка 

№РД-14-10/ 

26.01.2017 г. 

 

Вх. №94С-1107-

1/19.10.2016 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

1. Формиране на нова задънена улична 

отсечка (по о.т. 1в, о.т. 1г, о.т. 1д) по 

съществуващ път с нетрайна настилка, 

преминаващ по източната граница на 

имота с ширина 3.50 м. в съответствие с 

чл.81, ал.1 от ЗУТ. 

 2. Генериране на новообразуване на 

урегулирани поземлени имота: УПИ І-

1500, УПИ II-1499, УПИ III-1502 и УПИ  

ІV-1501 от новообразуван квартал 1г, 

УПИ ІV—формиран от остатъка на УПИ 

ІV-ТКЗС в кв.1в по плана на с.Долно 

Сахране, общ.Павел баня, съгласно 

приложеното мотивирано предложение в 

обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

  

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

№РД-14-16/ 

06.02.2017 г. 

Вх. №АГ-07-

6/02.02.2017г. 

ПУП –ПР Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

Обединяване на УПИ VІ–391 и УПИ ІV–

389 в кв.66 в новообразуван УПИ ІХ-431, 

кв.66 по плана на с.Скобелево и 

урегулиране на новообразувания имот 

като съгласно предварителния договор 

Гинка Тодорова Найденова прехвърля 

151.00 кв.м. от собствения си имот към 

УПИ ІХ-431, кв.66 и фирма „АЛБА-

БИОПРОДУКТ“ЕООД прехвърля 151.00 

кв.м. към УПИ V–390 в кв.66 като в 

резултат на изменението на плана се 

променят площите на урегулираните 

поземлени имоти както следва: 

          - УПИ ІХ-431 в кв.66 с площ 

2886.00 кв.м. по плана на с.Скобелево; 

          - УПИ V–390 в кв.66 с площ 2073.00 

кв.м. по плана на с.Скобелево, 

съгласно скицата- проект неразделна част 

от настоящата заповед. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД -14-18/ 

06.02.2017 г 

Вх.№АГ-07-

4/01.02.2017г 

ПУП-ПР Изменение на ПУП–ПР в следния 

обхват:Разделяне на УПИ IX-503, кв.34 с 

площ 1188.00 кв.м. на два нови УПИ 

XVIII-632 с площ 594.00 кв.м. и УПИ 

XVII-631 с площ 594.00 кв.м. в кв.34 по 

плана на с.Осетеново, общ.Павел баня, 

съгласно приложеното предложение в 

обхвата на собствеността и при спазване 

на нормативните разпоредби. 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

№РД -14-29/ 

23.03.2017 г 

Вх.№АГ-07-

13/17.03.2017г 

ПУП-ПР Изменение на ПУП–ПР в следния 

обхват:Разделяне на УПИ V-288, кв.67 с 

площ 829.00 кв.м. на два нови УПИ V-

288, кв.67 с площ 419.00 кв.м. и УПИ XII-

288, кв.67 с площ 410.00 кв.м. по плана на 

с.Горно Сахране, общ.Павел баня, 

съгласно приложеното предложение в 

обхвата на собствеността и при спазване 

на нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

РД 14-30/ 

23.03.2017 г. 

 

№АГ-10-

15/09.03.2017г  

ПУП-ПЗ  Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XI-380 и 

УПИ XII-381 в кв.48, представляващи ПИ 

с идентификатор 55021.501.380 и 

55021.501.381 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на собствеността 

си и при спазване на нормативните 

разпоредби. 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-32/ 

31.03.2017 г. 

№СИ-01-15-

32/23.03.2017г. 

ПУП-ПЗ 

КПИИ 

 Подробен устройствен план-План за 

застрояване с установено предназначение 

на имота - „Жилищна сграда“ в УПИ 

XVIII-1141, кв.111, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.1141 по КККР 

на гр.Павел баня,общ.Павелбаня, 

обл.Стара Загора. Инвестиционен проект- 

„Жилищна сграда“ в УПИ XVIII-1141, 

кв.111,представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.1141 по КККР 

на гр.Павел баня,общ.Павелбаня, 

обл.Стара Загора. 

 

Арх.Георги

евa 

Няма 



 
 
 

 

РД 14-33/ 

03.04.2017 г. 

 

№СИ-02-30-

155/17.03.2017г  

ПУП-ПЗ  Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IX-

магазин, плод и зеленчук, пункт за 

закупуване на мляко в кв.27 по плана на 

с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-35/ 

03.04.2017 г. 

 

№АГ-07-

15/24.03.2017г. 

ПУП-ПРЗ-

КПИИ 

 Изменение на ПУП-ПРЗ с цел 

обединяване на УПИ II-снс и УПИ III-снс 

е един  нов УПИ II-1018, кв.4 по плана на 

с.Тъжа, общ.Павел баня. Инвестиционен 

проект-„Къща за гости и заведение за 

хранене“ в УПИ II-1018, кв.4 по плана на 

с.Тъжа, общ.Павел баня. 

 

Арх.Георги

евa 

Няма 

№РД-14-36/ 

04.04.2017 г. 

 

№СИ-02-30-

151/17.03.2017г. 

ПУП-ПР  Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

Разделяне на УПИ III-405 в кв.62, 

представляващ Пи с идентификатор 

55021.501.405 с площ 614.00 кв.м. на два 

нови УПИ III-3248 в кв.62, представляващ 

ПИ с идентификатор 55021.501.3248 с 

проектна площ 283.00 кв.м. и УПИ  XIII-

3249 в кв.62, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3249 с проектна 

площ 331.00 кв.м. по КККР  на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня. 

Арх.Георги

евa 

Няма 

№РД 14-39/ 

10.04.2017 г. 

 

№АГ-05-

10/27.03.2017г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

Изменение на ПУП-ПЗ с установено 

предназначение на имота-

„Административно битова сграда 

/реконструкция, промяна 

предназначението и вътрешно 

преустройство на съществуващи сгради/“ 

в ПИ 076001 в землищвто на с.Търничени, 

общ.Павел баня в обхвата на 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

№РД 14-40/ 

13.03.2017 г. 

 

№СИ-02-30-

187/31.03.2017г  

ПУП-ПР  Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват:Регулационната линия между УПИ 

X-423 и УПИ XI-420; между УПИ X-423 и 

УПИ IV-428 и между УПИ X-423 и УПИ 

IX-430 да бъде поставена в съответствие 

със съществуващите граници на 

поземлените им имоти в  кв.79 по плана 

на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора.  

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-46/ 

15.05.2017 г. 

 

Вх. №АГ-07-

22/27.04.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР, като 

регулационната линия между УПИ IV-

902, представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.3166 и УПИ V-902, 

представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.3167 в кв.106 по КККР на 

гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора да бъде поставена в съответствие 

със съществуващите граници на 

поземлените им имоти, съгласно 

приложеното мотивирано предложение в 

обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-55/ 

22.06.2017 г. 

 

Вх. №АГ-10-

36/16.06.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

Отпадане на алея /публична общинска 

собственост/ с площ 168.00 кв.м., 

находяща се между УПИ VI-за 

озеленяване и УПИ VII-115 в кв.10 по 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

плана за регулация и присъединяане на 

площра на алеята към  УПИ VII-115 в 

кв.10 по плана на с.Виден, общ.Павел 

баня. Необходимпстта от изменение се 

налага вследствие разделяне /делба/ на 

УПИ VII-115 в кв.10 на два самостоятелни 

имота, които не отговарят на 

изискванията на чл.19, ал.1 от ЗУТ, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на собствеността 

си и при спазване на нормативните 

разпоредби. 

 

№РД 14-58/ 

07.07.2017 г. 

 

№АГ-07-

30/15.06.2017г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

Изменение на ПУП-ПЗ с установено 

предназначение на имота-„За селско 

стопанство“ да се измини в Нова 

устройствена Зона –СОП за 

„Административно-битова сграда“ в ПИ 

044041, местност „Сюлейманова чешма“ в 

землищвто на с.Тъжа, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора. 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-62/ 

19.07.2017 г. 

 

Вх. №АГ-07-

34/05.07.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР, като 

регулационната линия между УПИ IV-

1143 и УПИ II-1142 и между УПИ IV-

1143 и УПИ V-общ. в кв.104 да бъде 

поставена в съответствие със 

съществуващите граници на поземлените 

им имоти в кв.104, по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора 

съгласно скицата проект неразделна част 

от заповедта. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

№РД 14-67/ 

08.08.2017 г. 

 

№СИ-02-30-

436/25.07.2017г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

Изменение на ПУП-ПЗ с установено 

предназначение на имота-„Автокомплекс 

(автомивка, автоработилница и заведение 

за хранене)“ в УПИ  III-бензиностанция, 

кв.33 по плана на с.Долно Сахране, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-69/ 

14.08.2017 г. 

 

Вх. №АГ-07-

51/09.08.2017 г. 

ПУП-ПРЗ 

КПИИ 

- Изменение на ПУП-План за регулация в 

ледния обхват: Регулационната линия 

между УПИ IV-1143 и УПИ II-1142 и 

между УПИ IV-1143 и УПИ V-1526 общ. 

в кв.104 да бъде поставена в съответствие 

със съществуващите граници на 

поземлените им имоти в кв.104, по КККР 

на гр.Павел баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора съгласно скицата проект 

неразделна част от заповедта.След 

промяната се образуват УПИ IV с 

проектна площ2780.00 кв.м.; УПИ II-1142 

с проектна площ 3527.00 кв.м. и УПИ V-

общ. С проектна площ 820.00 кв.м., кв.104 

по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора. 

- Изменение на ПУП-План за застрояване 

с установено предназначение на имота- 

„За производствени и складови дейности“ 

в УПИ IV-1143, кв.104, представляващ 

ПИ с идентификатор 55021.501.1143 по 

КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора. 

- Инвестиционен проект- „Цех за 

производство на машини (промяна на част 

от същ.сграда)“ в УПИ IV-1143, кв.104, 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.1143 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

 

№РД-14-70/ 

25.08.2017 г. 

 

Вх. №АГ-07-

35/14.08.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-Проект за промяна  на 

кадастрален и регулационен план за кв.50, 

с.Скобелево, общ.Павел баня в следния 

обхват: 

 1. Отпадане на част от улична отсечка 

между осови точки с номера 1 и 100. 

2. Нанасяне на нови осови точки с номера 

1а и 100а. 

3. Образуване на нов УПИ II-429 в кв.50 с 

площ 1343.00 кв.м. 

4. Образуване на нов УПИ III-403 в кв.50 

с площ 738.00 кв.м.  

5. Образуване на нов УПИ IV-430 в кв.50 

с площ 1420.00 кв.м. 

6. Образуване на нови ПИ №429 и ПИ 

№430, съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на собствеността 

си и при спазване на нормативните 

разпоредби. 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-73/ 

21.09.2017 г. 

 

Вх. №АГ-07-

38/30.08.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

Разделяне на УПИ IХ-513, кв.7 с площ 

760.00 кв.м. на два нови УПИ IX-548 с 

проектна площ 380.00 кв.м. и УПИ XIII-

549 с проектна площ 380.00 кв.м. в кв.7 по 

плана на с.Турия, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

№РД-14-74/ 

21.09.2017 г. 

 

Вх. №АГ-07-

36/14.08.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

Разделяне на УПИ III-777, кв.67, 

представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.777 с площ 660.00 кв.м. на два 

нови УПИ III-3258, представляващ ПИ с 

иденртификатор 55021.501.3258 с 

проектна площ 272.00 кв.м. и УПИ X-

3259, представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.3259 с проектна площ 388.00 

кв.м. в кв.67 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на собствеността 

си и при спазване на нормативните 

разпоредби. 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-75/ 

21.09.2017 г. 

 

Вх. №АГ-07-

39/20.09.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

Разделяне на УПИ II-595, кв.76, 

представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.595 с площ 843.00 кв.м. на два 

нови УПИ XXVIII-3260, представляващ 

ПИ с иденртификатор 55021.501.3260 с 

проектна площ 413.00 кв.м. и УПИ II-

3261, представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.3261 с проектна площ 430.00 

кв.м. в кв.76 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на собствеността 

си и при спазване на нормативните 

разпоредби. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

РД 14-76/ 

21.09.2017 г. 

 

Вх. №ЗГЕ-09- 

17-/20.09.2017г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ 

Изменение на ПУП-ПЗ с установено 

предназначение на имота- „За 

производствени и складови дейности“  в 

УПИ I-688, 689, кв.48 по плана на с.Долно 

Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора. 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД 14-77/ 

13.10.2017 г. 

 

№АГ-10-

59/18.09.2017г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

Изменение на ПУП-ПЗ с установено 

предназначение на имота-„Център за 

здраве, отдих и релакс/“ в ПИ 

55021.63.889, местност „Баните“ в 

землището на гр.Павел баня, общ.Павел 

баня в обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-80/ 

09.11.2017 г. 

 

№АГ-07-

46/03.11.2017г. 

ПУП-ПРЗ-  Изменение на ПУП-ПРЗ в следния обхват: 

Обединяване на ПИ с 

идент.55021.501.1299 с проектна площ 

1523.00 кв.м., част от УПИ II-

балнеохотелски комплекс и УПИ IV-

балнеохотелски комплекс и УПИ III-1300, 

представляващ ПИ с идент.55021.501.1300 

с проектна площ 1157.00 кв.м. в един общ 

УПИ III-3262-балнеохотел с проектна 

площ 2680.00 кв.м. в кв.2 по ПУП-ПРЗ на  

гр.Павел баня, общ.Павел баня, съгласно 

приложеното мотивирано предложение в 

обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

  

Арх.Георги

евa 

Няма 

№РД-14-83/ 

23.11.2017 г. 

 

Вх. №АГ-05-

62/14.11.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: 

Разделяне на УПИ I-256, кв.38 с площ 

1890.00 кв.м. на два нови УПИ I-417 с 

площ 1170.00 кв.м. и УПИ XIV-418 с 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

площ 720.00 кв.м. в кв.38 по плана на 

с.Манолово, общ.Павел баня, обл. Стара 

Загора, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

№РД 14-87/ 

07.12.2017 г. 

 

№СИ-02-30-

752/04.12.2017г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 

55021.174.66 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

Инвестиционен проект-„Участък за 

механо-заваръчна обработка на детайли 

/промяна предназначението на част от 

същ.сграда/“ в ПИ 55021.174.66 по КККР 

на гр.Павел баня, общ.Павел баня. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-89/ 

14.12.2017 г. 

 

№АГ-07-

37/18.08.2017г. 

ПУП-ПРЗ-  Изменение на ПУП-ПРЗ в следния обхват: 

Обединяване на УПИ VII-164, УПИ VIII-

167 и УПИ X-167, кв.61 и разделяне на 

два нови УПИ VII-1507 с площ 1700.00 

кв.м. и УПИ X-1508 с площ 907.00 кв.м. в 

кв.61 по плана на с.Горно Сахране, 

общ.Павел баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби.  

 

 

Арх.Георги

евa 

Няма 



 
 
 

 

№РД 14-92/ 

22.12.2017 г. 

 

№СИ-01-15-

118/18.12.2017г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

Изменение на ПУП-ПЗ с цел обединяване 

на УПИ I-1140 и УПИ II-1440 в кв.50 по 

плана на с.Долно Сахране, общ.Павел 

баня и отреждане за производствени и 

складови дейности. 

Инвестиционен проект-„Дестилерия за 

прераборка на етерично маслени култури“ 

в нов УПИ XIII-1515, кв.50 по плана на 

с.Долно Сахране, общ.Павел баня. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

 

 

 

 

 


