
 
 
 

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА, ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

ЗА  ДОПУСКАНЕ НА ПУП ЗА 2018 ГОД. – 22 бр. 

 

 

№  ЗАПОВЕД 

 

Вх. № НА ИСКАНЕ 

ЗА ДОПУСКАНЕ 

 

ПУП 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Обработил 

преписката 

служител 

Забел

-ежка 

№РД-14-4/ 

10.01.2018 г. 

 

Вх. №РД-20-

1201/07.11.2017 г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Промяна отреждането на УПИ 

I 156-кметство да се промени на УПИ 

I- За озеленяване в кв.26 с площ 

2852.00 кв.м. по плана на с.Асен, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора с 

цел озеленяване на терена и 

кандидатстване в Национална 

Кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-

2018 г.“, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

  

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-5/ 

12.01.2018 г. 

Вх. №АГ-07-

3/10.01.2018г. 

ПУП –

ПР 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ XVII-641, 

кв.60, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.641 на два 

нови УПИ XXVI-3272, представляващ 

ПИ с идентификатор 55021.501.3272 и 

УПИ XXVII-3273, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3273 по 

КККР на гр.Павел баня, общ.Павел 

баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

№РД -14-6/ 

15.01.2018 г 

Вх.№АГ-05-

2/10.01.2018г 

ПУП-ПЗ 

КПИИ 
- Подробен устройствен план – План 

за застрояване с установено 

предназначение на имота –  

„Автокомплекс (автомивка, 

автоработилница, кафе и ограда)“ в 

УПИ III-бензиностанция, кв.33 по 

плана на с.Долно Сахране, общ.Павел 

баня, обл. Стара Загора. Одобрявам 

задание за изработване на ПУП – План 

за застрояване в УПИ III-

бензиностанция, кв.33 по плана на 

с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл. 

Стара Загора.  

- Инвестиционен проект-

„Автокомплекс (автомивка, 

автоработилница, кафе и ограда)“ в  

УПИ III-бензиностанция, кв.33 по 

плана на с.Долно Сахране,  общ.Павел 

баня, обл. Стара Загора.  

 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

№РД -14-13/ 

26.01.2018 г 

Вх.№СИ-01-

7/23.01.2018г 

ПУП-ПЗ 

КПИИ 
- Подробен устройствен план – План 

за застрояване с установено 

предназначение на имота –  „Къща за 

гости с басейн“ в УПИ VIII-1261, 

кв.26А, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3214 по 

КККР на гр.Павел баня,  общ.Павел 

баня, обл. Стара Загора. 

 - Инвестиционен проект- „Къща за 

гости с басейн“ в УПИ VIII-1261, 

кв.26А, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3214 по 

КККР на гр.Павел баня,  общ.Павел 

баня, обл. Стара Загора. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

РД 14-16/ 

06.02.2018 г. 

 

№АГ-07-

5/26.01.2018г  

ПУП-ПР  Изменение на ПУП- План за  

регулация  на база предварителен 

договор за покупко продажба от 

23.01.2018г. площ от 149.00 кв.м. от 

УПИ I-126, кв.14 се прехвърлят на 

УПИ XV-127 в кв.14 по плана на 

с.Габарево, Община Павел баня. След 

промяната се обособяват нови 

урегулирани имота с номер УПИ I-126 

с проектна площ 1493.00 кв.м. и УПИ 

XV-127 с проектна площ 1591.00 кв.м., 

кв.14 по плана на с.Габарево, Община 

Павел баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

РД 14-44/ 

14.05.2018 г. 

 

№СИ-01-15-

27/09.05.2018г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

- Подробен устройствен план – План 

за застрояване за ПИ 55021.82.27 по 

КККР на гр.Павел баня,  общ.Павел 

баня, обл. Стара Загора. 

 - Инвестиционен проект- „Разделяне 

на съществуваща ракиджийница в два 

пункта за изваряване на ракия 

/вътрешно преустройство/, пристройка 

и навес в ПИ с идентификатор 

55021.82.2746по КККР на гр.Павел 

баня,  общ.Павел баня, обл. Стара 

Загора. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

РД 14-48/ 

22.05.2018 г. 

 

№АГ-10-

37/10.05.2018г  

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

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-14-59/ 

13.07.2018 г. 

Вх. №АГ-07-

12/30.03.2018г. 

ПУП –

ПР 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Вътрешните регулационни 

линии на УПИ II-815, УПИ III-814, 

УПИ  XIII-818, УПИ XI-819, кв.24, 

с.Тъжа да бъдат поставени в 

съответствие със съществуващите 

граници на поземлените имоти, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-60/ 

13.07.2018 г. 

 

Вх. №АГ-07-

20/05.07.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ III-296, 

кв.24,представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.296 с площ 

1546.00 кв.м. на два нови УПИ XIII-

3291, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3291 с 

проектна площ 683.00 кв.м. и УПИ 

XIV-3292, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3292 в кв.24 

с проектна площ 863.00 кв.м. по КККР 

на гр.Павел баня, общ.Павел баня, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

№РД-14-61/ 

13.07.2018 г. 

 

Вх. №АГ-07-

15/18.04.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ VII-115, 

кв.10 по плана на с.Виден на два 

новообразувани урегулирани 

поземлени имота както следва: УПИ 

XI-156 в кв.10 с площ 413.00 кв.м. и 

УПИ VII-115 в кв.10 с площ 373.00 

кв.м. по плана на с.Виден, общ.Павел 

баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

 

РД 14-63/ 

18.07.2018 г. 

 

 

№СИ-01-15-

48/16.07.2018г  

 

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

 

Изменение на ПУП-ПЗ с установена 

зона-Со, Жс и установено 

предназначение на имота-„Жилищна 

сграда със стаи за гости“ в УПИ IV-

1266, кв.26г, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.1266 по 

КККР на гр.Павел баня, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора. 

Инвестиционен проект- Жилищна 

сграда със стаи за гости“ (промяна по 

време мна строителство) в УПИ IV-

1266, кв.26г, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.1266 по 

КККР на гр.Павел баня, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

№РД-14-74/ 

11.09.2018 г. 

 

Вх. №АГ-07-

23/27.08.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-План за 

регулация на база предварителен 

договор за покупко-продажба от 

18.07.2018г. с площ от 294.00  кв.м. от 

УПИ XXVI-465, 466 в кв.34 по плана 

на гр.Павел баня към УПИ IX-471, 

кв.34 по плана на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, съгласно 

приложеното мотивирано предложение 

в обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-75/ 

17.09.2018 г. 

 

Вх. № СИ-07-30-

538/05.08.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ III-900, 

кв.107, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.900 с площ 

784.00 кв.м. на два нови УПИ III-3303, 

представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.3303 с проектна площ 392.00 

кв.м. и УПИ IX-3304, представляващ 

ПИ с идентификатор 55021.501.3304 с 

проектна площ 392.00 кв.м. в кв.107 по 

КККР на гр.Павел баня, общ.Павел 

баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

РД 14-76/ 

17.09.2018 г. 

 

 

№СИ-01-15-

64/12.09.2018г  

 

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

 

Изменение на ПУП-ПЗ с установена 

зона-Ок в ПИ 55021.63.886, м-т 

„Баните“ в землището на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора.  

  Инвестиционен проект- „Център за 

здраве, отдих и релакс“ в ПИ 

55021.63.886, м-т „Баните“ в 

землището на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

 

 



 
 
 

 

 

РД 14-78/ 

21.09.2018 г. 

 

 

№АГ-07-25/ 

21.09.2018г  

 

ПУП-ПЗ 

КПИИ  

 

Изменение на ПУП-План схема за 

трасве на водопровод за 

водоснабдяване на обект-“Овцеферма“ 

в УПИ XI-422, кв.52, с.Манолово, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора.  

  Инвестиционен проект- 

„Водопровод за водоснабдяване на 

обект- „Овцеферма“ в УПИ XI-422, 

кв.52, с.Манолово, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора. Трасето на 

водопровода започва от съществуващ 

водопровод в улична отсечка между 

осови точки 124 и 121, продължава на 

юг през улична отсечка между осови 

точки 147 и 157 и достига до УПИ XI-

422, кв.52, с.Манолово, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

№РД-14-80/ 

08.10.2018 г. 

 

Вх. № АГ-07-9/ 

13.08.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ XVII-

635,636, кв.59 на два нови УПИ XVII-

636  и УПИ XXI-635 ОДО и промяна 

на регулацията между  УПИ XXI-635 

ОДО с площ 288.00 кв.м. и УПИ XVII-

634 с площ 435.00 кв.м. в кв.59 по 

плана на с.Александрово, общ.Павел 

баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-90/ 

05.11.2018 г. 

 

Вх. № АГ-07-35/ 

05.11.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на част  от кв.18 за 

УПИ IX-157 и УПИ XI-157-трафопост 

по плана на с.Манолово, като част от 

УПИ XI-трафопост в размер на 304.00 

кв.м. се прехвърля към УПИ IX-157 в 

кв.18 по плана на с.Манолово, 

общ.Павел баня, съгласно решение на 

Общински съвет Павел баня №748 

прието на заседание 27.09.2018 год, 

отразено в протокол №38 от 27.09.2018 

год. и предварителен договор  за 

покупко продажба на недвижим имот 

по чл.15, ал.5 във връзка с чл.15, ал.3 

от ЗУТ от 24.10.2018 год. и 

приложената скица проект. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

№РД-14-91/ 

09.11.2018 г. 

 

Вх. № АГ-10-31/ 

29.10.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР между УПИ 

VII-376 и УПИ VI-375 като 

регулационната граница покрива 

имотната граница. От УПИ VII-376 се 

прехвърля 2.00 кв.м. на УПИ VI-375 в 

кв.48 по КККР на гр.Павел баня. След 

промяната се образуват УПИ VII-376 с 

проектна площ 326.00 кв.м. и УПИ VI-

375 с проектна площ 446.00 кв.м. в 

кв.48 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, съгласно 

приложеното мотивирано предложение 

в обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-99/ 

20.11.2018 г. 

 

Вх. № АГ-07-37/ 

14.11.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Обединяване на УПИ IV-251, 

кв.85 с площ 1069.00 кв.м. и УПИ III-

253, кв.85 с площ 992.00 кв.м. в един 

нов УПИ III-1020, кв.85 с  площ 

2061.00 кв.м. по плана на с.Тъжа, 

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-14-100/ 

20.11.2018 г. 

 

Вх. № АГ-05-41/ 

29.08.2018г. 

 

ПУП –

ПЗ 

 

Изменение на ПУП-План за 

застрояване за ПИ №176006 в 

земл;ището на с.Тъжа, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора с устройствена зона-

Пп с промяна предназначението на 

имота от „Торово стопанство“ 

в“производствени и складови 

дейности-машинен парк“, съгласно 

приложеното мотивирано предложение 

в обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

№РД-14-107/ 

19.12.2018 г. 

 

Вх. № АГ-07-41/ 

10.12.2018г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ VII-1141, 

кв.105, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.1606 с площ 

1613.00 кв.м. на два нови УПИ IX-

3358, представляващ ПИ с 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

идентификатор 55021.501.3358 с 

проектна площ 544.00 кв.м. и УПИ X-

3359, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3359 с 

проектна площ 1069.00 кв.м.  в кв.105 

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. 

 

 

№РД-14-108/ 

21.12.2018 г. 

 

Вх. № СИ-01-15/ 

12.12.2018г. 

 

ПУП –

ПРЗ 

КПИИ 

 

Изменение на ПУП-ПРЗ в следния 

обхват: Обединяване на УПИ II, III и 

УПИ V-387,VI-387 в кв.67 в един общ 

УПИ VIII-431, кв.67 по плана на 

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

Загора, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

- Инвестиционен проект- „Хотел-спа, 

балнеология“ в нов УПИ VIII-431, 

кв.67 по плана на 

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

Загора . 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

                                                                                                               
 


