
 
 
 

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА, ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

ЗА  ДОПУСКАНЕ НА ПУП ЗА 2019 ГОД. –  24  бр. 

 

 

№  ЗАПОВЕД 

 

Вх. № НА ИСКАНЕ 

ЗА ДОПУСКАНЕ 

 

ПУП 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Обработил 

преписката 

служител 

Забел

-ежка 

№РД-14-1/ 

03.01.2019 г. 

 

Вх. №СИ-02-30-

757/18.12.2018 г. 

ПУП-

ПРЗ 

Изменение на ПУП-ПРЗ в следния 

обхват: Обединяване на УПИ XI-1276, 

предствляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.1276 и УПИ XIII-3254, 

представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.3254 в кв.26в, 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-14-5/ 

31.01.2019 г. 

Вх. №АГ-07-

37/14.11.2018г. 

ПУП –

ПРЗ 

Изменение на ПУП-ПРЗ в следния 

обхват:  

- Подробен устройствен план-План 

за регулация 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 общ   

УПИ XIII-1022, кв.85 с площ 2061.00 

кв.м. по плана на с.Тъжа, общ.Павел 

баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

- Подробен устройствен план – План 

за застрояване с установено 

предназначение на имота –  „Жилищна 

сграда“ в УПИ XIII-1022, кв.85 по 

плана на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл. 

Стара Загора. Одобрявам задание за 

изработване на ПУП – План за 

застрояване в УПИ XIII-1022, кв.85 по 

плана на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл. 

Стара Загора.  

-Инвестиционен проект-„Жилищна 

сграда“ в УПИ XIII-1022, кв.85 по 

плана на с.Тъжа,  общ.Павел баня, обл. 

Стара Загора.  

 

№РД -14-10/ 

14.02.2019 г. 

Вх.№СИ-01-15-

13/29.01.2019г. 

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ V-277, 

кв.25 с площ 1053.00 кв.м. на два нови  

УПИ V-633 в кв. 25 с площ 528.00 кв.м. 

и УПИ XVIII-634 в кв.25 с площ 525.00 

кв.м. по плана на с.Осетеново, 

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/ 

15.03.2019 г 

Вх.№ЗГЕ-09-

11/12.09.2018г 

ПУП-

План 

схеми 

КПИИ 

- Подробен устройствен план – План 

схеми на елементите на техническата 

инфраструктура и инвестиционен 

проект -„Довеждащ водопровод за 

минерална вода Сондаж№Сз-8 в ПИ 

55021.501.1540 до ПИ 55021.63.892“ по 

КККР на гр.Павел баня,  общ.Павел 

баня, обл. Стара Загора. 

 - Инвестиционен проект-„Довеждащ 

водопровод за минерална вода Сондаж 

№Сз-8 в ПИ 55021.501.1540 до ПИ 

55021.63.892“ по КККР на гр.Павел 

баня,  общ.Павел баня, обл. Стара 

Загора. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

РД 14-21/ 

29.03.2019 г. 

 

№СИ-01-15-

32/29.03.2019г  

ПУП-ПР 

КПИИ  

Изменение на ПУП- План за  

изменение на регулационен план за 

УПИ I-Базар, кв.113 /ПИ  

55021.501.1537/ и улица с о.т. 127 – о.т. 

182 – о.т. 183 – о.т. 184 – о.т. 179 – о.т. 

178 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 156 – о.т. 

155 /ПИ 55021.501.2062/ по 

кадастралната карта на гр. Павел баня. 

Имот 55021.501.2062 е общинска 

публична собственост с НТП „За 

първостепенна улица“, а ПИ 

55021.501.1537 е общинска частна 

собственост с НТП „За друг обществен 

обект“ с цел изграждането на „Кръгово 

кръстовище м/у ул. „Ген. Столетов“ , 

ул. „Асен Златаров“ и ул.“Тодор 

Мазаров“, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора, съгласно приложеното задание 

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

в обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

- Инвестиционен проект-„Кръгово 

кръстовище м/у ул. „Ген. Столетов“ , 

ул. „Асен Златаров“ и ул.“Тодор 

Мазаров“, общ.Павел баня. Обхвата по 

ПР е УПИ I-Базар, кв.113 /ПИ  

55021.501.1537/ и улица с о.т. 127 – о.т. 

182 – о.т. 183 – о.т. 184 – о.т. 179 – о.т. 

178 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 156 – о.т. 

155 /ПИ 55021.501.2062/ по 

кадастралната карта на гр. Павел баня. 

 

РД 14-33/ 

03.05.2019 г. 

 

№АГ-07-

4/11.04.2019г  

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Разделяне на УПИ XXII-421, 

кв.47 с площ 3999.00 кв.м. на два нови  

УПИ XXII-421 в кв. 47 с площ 2999.00 

кв.м. и УПИ XXIII-421 в кв.47 с площ 

1000.00 кв.м. по плана на с.Манолово, 

общ.Павел баня, съгласно 

приложеното мотивирано предложение 

в обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби 

Арх.Георги

ева 

Няма 

РД 14-34/ 

03.05.2019 г. 

 

№АГ-07-

44/21.12.2018г  

ПУП-ПР Изменение на ПУП-ПРЗ в следния 

обхват: Обединяване на УПИ VII-155 

с площ 1826.00 кв.м. и УПИ VI-154, с 

площ 1010.00 кв.м. по плана на 

с.Търничени, 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 14-35/ 

22.05.2019 г. 

 

№АГ-10-22/ 

15.05.2019г  

ПУП-

ПРЗ 

КПИИ  

Изменение на ПУП- План за  

регулация и застрояване с цел 

обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-

1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, 

УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-

1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-

1253, кв.26д е един нов УПИ   IV-3365, 

кв.26д, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3365 с 

устройствени показатели-отреждане- 

„За апартаментен хотел“, Устройствена 

зона-1/Оо, Жс, съгласно одобрен 

ОУПО Павел баня, Н-15.00 м., ,П 

застр.-50%, П озел.-30%, К инт-2.0, 

свободно застрояване , гр.Павел баня, . 

-Инвестиционен проект-

„Апартаментен-хотел“ в УПИ   IV-

3365, кв.26д, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3365 по 

КККР на гр. Павел баня, общ.Павел 

баня, обл.Ст.Загора. 

 

Арх.Георги

ева 

Няма 

№РД-14-36/ 

23.05.2019 г. 

Вх. №АГ-07-

10/14.05.2019г. 

ПУП –

ПЗ 

Изменение на ПУП-План за 

застрояване на ПИ 47101.104.512, 

местност „Караорман“ с площ на имота 

51 692.00 кв.м., частта на имота 

предвидена за застрояване е с площ 

25 312.00 кв.м. и следните 

устройствени показатели: 

предназначение  на имота-остава нива, 

К инт-0.4, П застр.-20%, своободно 

застрояване, начин на трайно ползване-

нива с цел изграждане на обект-

Арх.Георги

ева 

Няма 



 
 
 

 

„Сгради за селскостопански машини“, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

№РД-14-37/ 

28.05.2019 г. 

 

Вх. №СИ-01-15-

43/20.05.2019г. 

 

ПУП –

ПЗ 

КПИИ 

 

Изменение на ПУП- План за  

застрояване с установено 

предназначение на имота- „Крайпътен 

мотел и търговски обекти“ в ПИ  

55021.59.758 с площ 2599.00 кв.м., 

местност „Сепеджик“ в землището на 

гр.Павел баня, общ.Павел баня, 

обл.Ст.Загора. 

-Инвестиционен проект-„Крайпътен 

мотел и търговски обекти“ в ПИ  

55021.59.758, местност „Сепеджик“ в 

землището на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Ст.Загора. 

 

Арх.Георги

ева 

 

Нма 



 
 
 

 

 

РД-14-41/ 

03.06.2019 г. 

 

 

№АГ-10-24/ 

14.05.2019г.  

 

ПУП-ПР  

 

Изменение на ПУП-ПР е следния 

обхват: Възстановяване на края на 

регулацията по план ан с.Долно 

Сахране одобрен със Заповед №150 от 

16.03.1965 г., като се измени сега 

действащия плн на кв. 48а, с.Долно 

Сахране, одобрен със заповед №56 от 

15.05.1991г. и саповед №РД-14-52 от 

02.06.2017г., се отреди нов УПИ VI-

1516 в кв.48а 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-14-42/ 

10.06.2019 г. 

 

Вх. №АГ-08-

1/04.06.2019г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Отпадане на част от улица 

публична общинска собственост с 

площ 232.00 кв.м., представляваща ПИ 

с идентификатор 55021.501.399, с 

което се увеличава площта на УПИ III-

399 в кв.63 гр.Павел баня, общ.Павел 

баня и се образува задънена улица с 

о.т. 212-213 по КККР на гр.Павел баня, 

съгласно Решение на общински съвет 

№838 от 28.03.2019год., отразено в 

протокол №44 от 28.03.2019г. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

 

РД-14-44/ 

27.06.2019 г. 

 

 

№АГ-07-16/ 

14.06.2019г.  

 

ПУП-ПР  

 

Изменение на ПУП-ПР е следния 

обхват: Вътрешните регулационни 

линии между УПИ IX-908, УПИ X-909, 

УПИ XII-898 в кв. 29 по плана на 

с.Долно Сахране, общ.Павел баня 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-14-51/ 

11.07.2019 г. 

 

Вх. №АГ-07-

19/19.06.2019г. 

 

ПУП –

ПП 

КПИИ 

 

-Проект за Подробен устройствен 

план-Парцелрен план, план схема и 

Инвестиционен проект на трасе за 

разширение и подмяна на 

съществуваща въздушна мрежа НН за 

външно ел.захранване за ПИ с 

идентификатор 55028.149.436, 

местност „До селото“ в землището на 

гр.Павел баня, общ.Павел баня. 

Трасето на новата въздушна линия 

минава през ПИ 55028.149.2044 

/урбанизирана територия/, ПИ 

55028.154.651 /територия на 

транспорта/ и ПИ 55028.149.934 

/земеделска територия/ по КК на 

гр.Павел баня. Инвестиционният 

проект да се изработи за трасето на 

новия проводник НН, извън 

урбанизираната територия на гр.Павел 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

баня, обл.стара Загора. 

-Инвестиционен проект- „Трасе за 

разширение и подмяна на 

съществуваща въздушна мрежа НН за 

външно ел.захранване“ за ПИ с 

идентификатор55028.149.436, местност  

„До селото“ в землището на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня 

 

№РД-14-64/ 

04.09.2019 г. 

 

Вх. № AГ-07-25/ 

15.07.2019г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Попълване на плана за 

регулация в УПИ I, кв.48 по плана на 

с.Търничени с парцелите от 

парцеларния план на бивш стопански 

двор за: УПИ I-605/площ 4015.00 кв.м.; 

УПИ IV-607/ площ 3222.00 кв.м.; УПИ 

V-606/ площ 8264.00 кв.м. и УПИ VI-

608 остатъчен/ площ 8162.00 кв.м. 

Образуване на задънена улица с о.т.1а-

о.т1б-о.т.1в с ширина на улицата 6.00 

м. по плана на с.Търничени, общ.Павел 

баня, съгласно приложеното 

мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

РД -10-65/ 

10.09.2019 г. 

 

 

№АГ-07-7/ 

16.04.2019г  

 

ПУП-ПЗ 

 

 

Изменение на ПУП-План за  

застрояване и елементите на 

техническата инфраструктура на ЕЛ и 

ВиК схеми за ПИ №044045 в 

землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора с устройствена зона –

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

Пп с установено предназначение на 

имота „Производствени и складови 

дейности и обществено обслужване“, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

 

 

РД 14-66/ 

12.09.2019 г. 

 

 

№АГ-07-38/ 

09.09.2019г  

 

ПУП-ПР 

 

Изменение на ПУП- План за  

регулация в следния обхват: 

1.Разделяне на УПИ  XV-538, 555 по 

имотните граници между тях. 

2.Обединяване на ПИ 55021.501.555 и 

ПИ 55021.501.538 в новообразуван ПИ 

55021.501.3381. 3.Отреждане на УПИ 

XVза поземлен имот 55021.501.538 с 

проектна площ 252.00 кв.м. 4. 

Отреждане на УПИ XIV за 

новообразуван поземлен имот 

55021.501.3381 с проектна площ 884.00 

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-14-71/ 

04.10.2019 г. 

 

Вх. № АГ-09-52/ 

09.08.2019г. 

 

КПИИ 

ПУП –

ПРЗ 

 

Изменение на ПУП-ПРЗ в следния 

обхват: План за регулация и 

застрояване в следния обхват: 

Обединяване на УПИ I-483 и УПИ II-

484 в кв.47 в един новообразуващ УПИ 

I-635, кв.47 по плана на с.Осетеново с 

установено предназначение на имота – 

„Склад за готова продукция- 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

разширение /пристройка/ към фабрика 

за производство на мебели“ в УПИ I-

635, кв.47 с площ на имота 7894.00 

кв.м. по плана на с.Осетеново, 

общ.Павел баня, обл. Стара Загора.  

-Инвестиционен проект- „Склад за 

готова продукция- разширение 

/пристройка/ към фабрика за 

производство на мебели“ в УПИ I-635, 

кв.47 с площ на имота 7894.00 кв.м. по 

плана на с.Осетеново, общ.Павел баня, 

обл. Стара Загора. 

 

 

№РД-14-75/ 

11.10.2019 г. 

 

Вх. № АГ-07-41/ 

26.09.2019г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Обединяване на ПИ 69 и ПИ 

70 в едно УПИ VI-69, 70 в кв.24 по 

плана на с.Александрово, общ.Павел 

баня. УПИ VI-72, представляващ ПИ 

72 се обединява с ПИ 71 и се образува 

нов УПИ VI-71, 72, кв.24 с площ 520.00 

кв.м. От УПИ IV-69, 900 в кв.24 се 

образува нов УПИ IV-900, кв.24 с площ 

405.00 кв.м. 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-14-77/ 

18.10.2019 г. 

 

Вх. № АГ-07-43/ 

14.10.2019г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния 

обхват: Промяна на дворищно-

регулационните линии по имотни 

граници с съответствие с &8 по ПРЗ  за 

УПИ I-790, УПИ VI-789, 788 и УПИ II-

794, кв.3А по плана на с.Долно 

Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора. Новопроектираните дворищно-

регулационни линии да покрият 

имотните граници между ПИ 790 и ПИ 

794. Дворищно-регулационната линия 

между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А 

не се променя. Дворищно-

регулационната линия между УПИ I-

790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се 

променя така, че урегулираните 290.00 

кв.м., съставляваши ПИ 788 се 

присъединяват към УПИ I-790, кв.3А 

по плана на с.Долно Сахране, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

  

 

№РД-14-78/ 

18.10.2019 г. 

 

Вх. № СИ-01-15-70/ 

10.10.2019г. 

 

ПУП –

ПП 

КПИИ  

 

Изменение на ПУП-ПП на трасе на 

кабел на външно ел.захранеане-

присъединяване на обект:  

“Автокомплекс“ към 

електроразпределителна мрежа на ЕР, 

КЕЦ Казанлък с местонахождение ПИ 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

14026.24.74 в землището на с.Габарево, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

- Инвестиционен проект- 

“Автокомплекс“ в ПИ 14026.24.74 в 

землището на с.Габарево, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора. 

 

 

№РД-14-80/ 

21.10.2019 г. 

 

Вх. №СИ-01-15-77/ 

17.10.2019г. 

 

ПУП –

ПП 

КПИИ  

 

Изменение на ПУП- План схеми на 

елементите на техническата 

инфраструктура и инвестиционен 

проект – „Помпена станция и 

тласкателен водопровод за минерална 

вода от Сондаж 8 до връзка с тласкател 

от сондаж 3 към СПА  и Балнео хотел 

„Севтополис“ град Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

Сонадж №Сз-8 се намира в ПИ 

55021.510.1540 (държавна публична 

собственост), премина през ПИ 

55021.501.2101 (общинска публична 

собственост), през ПИ 55021.501.2097 

(общинска публична собственост) и 

през ПИ 55021.501.3305 (общинска 

публична собственост) и достига до 

Сондаж №3 към СПА  и Балнео хотел 

„Севтополис“ град Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

 -Инвестиционен проект- „Помпена 

станция и тласкателен водопровод за 

минерална вода от Сондаж 8 до връзка 

с тласкател от сондаж 3 към СПА  и 

Балнео хотел „Севтополис“ град Павел 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

баня, общ.Павел баня, обл.Стара 

Загора.  

 

 

№РД-14-86/ 

04.11.2019 г. 

 

Вх. № АГ-07-45/ 

30.10.2019г. 

 

ПУП –

ПЗ 

 

Изменение на ПУП-План за 

застрояване за УПИ III-ведомствена 

почивна база в кв.3А, представляващ 

ПИ с идентификатор 55021.501.62 по  

КККР на гр.Павел баня, общ.Павел 

баня, обл.Стара Загора с устройствена 

зона –Цсм с установено 

предназначение на имота „Хотелски 

комплекс със СПА център“, съгласно 

приложеното мотивирано предложение 

в обхвата на собствеността си и при 

спазване на нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 

 

№РД-14-99/ 

18.12.2019 г. 

 

Вх. № АГ-07-38#5/ 

12.12.2019г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП- План за  

регулация в следния обхват: 

1.Разделяне на УПИ  XV-538, 555, 

кв.31, гр.Павел баня. 2.Обединяване 

на част от ПИ 55021.501.555 и ПИ 

55021.501.538 в новообразуван ПИ 

55021.501.3381. 3.Отреждане на нов 

УПИ XV-538, кв.31, гр.Павел баня за 

поземлен имот 55021.501.538 с 

проектна площ 262.00 кв.м. 4. 

Отреждане на УПИ XIV-3381 за 

новообразуван поземлен имот 

55021.501.3381 с проектна площ 874.00 

кв.м., включващ 277.00 кв.м. от ПИ с 

 

Арх.Георги

ева 

 

Няма 



 
 
 

 

идентификатор 55021.501.539 по КККР 

на гр.Павел баня, общ.Павел баня, 

съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

 

ОБЩО 24  бр ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

ЗА  ДОПУСКАНЕ НА ПУП ЗА 2019 ГОД. 

                                                                                                               
 


