
 
 
 

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА, ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

ЗА  ДОПУСКАНЕ НА ПУП ЗА 2020 ГОД. – 21  бр. 

 

 

№  ЗАПОВЕД 

 

Вх. № НА ИСКАНЕ 

ЗА ДОПУСКАНЕ 

 

ПУП 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Обработил 

преписката 

служител 

Забел-

ежка 

 

№РД-14-4/ 

17.01.2020 г. 

 

 

Вх. №СИ-01-15-

6/13.01.2020 г. 

 

ПУП-

ПП 

КПИИ 

 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- Парцеларен план 

План схеми на елементите на техническата инфраструктура– 

„Довеждащ водопровод за минерална вода Сондаж №Сз-8 в 

ПИ 55021.501.1540 преминаващ през улици-публична 

общинска собственост, захранващ хотел в УПИ I-546, кв.32, 

представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.546 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 УПИ 

I-546, кв.32, представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.546  по КККР на гр.Павел баня,  общ.Павел баня, 

обл. Стара Загора.  

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

№РД-14-5/ 

22.01.2020 г. 

 

 

Вх. №СИ-01-15-

5/10.01.2020 г. 

 

ПУП-

ПРЗ 

КПИИ 

 

Изменение на ПУП- План за  регулация и застрояване на 

част от кв.39 в следния обхват: Вътрешните регулационни 

линии на ПИ 55021.501.356 и ПИ 55021.501.355 по КККР на 

гр.Павел баня да бъдат поставени в съответствие със 

съществуващите граници на поземлените имоти с цел 

прилагане на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ. 

-Инвестиционен проект-„Стаи за гости“ в УПИ IX-356, 

кв.39, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.356 по 

КККР на гр. Павел баня, общ.Павел баня, обл.Ст.Загора. 

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-8/ 

12.02.2020 г. 

 

Вх. №АГ-05-

4/10.02.2020г. 

 

ПУП –

ПРЗ 

 

Изменение на ПУП-ПРЗ в следния обхват:  

- Подробен устройствен план-План за регулация в следния 

обхват: Обединяване на УПИ I-1639, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3171 и УПИ II-1443, представляващ 

ПИ 55021.501.3172, кв.58 в един общ УПИ I-3391, 

представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3391, кв.58 с 

проектна площ 3 937.00 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. 

- Подробен устройствен план – План за застрояване за 

новообразувания имот УПИ I-3391, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3391, кв.58 с проектна площ 

3 937.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, 

обл. Стара Загора.  

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

№РД -14-10/ 

25.02.2020 г. 

 

Вх.№АГ-07-4/ 

07.02.2020г. 

 

ПУП-ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: Обединяване на 

УПИ I-831 и УПИ II-831, кв.112 в един общ УПИ I-1022, кв. в 

кв.112 и регулационната граница да покрие съществуващата 

имотна граница в съответствие с §8 по плана на с.Тъжа, 

общ.Павел баня, съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД -14-11/ 

23.03.2020 г 

 

Вх.№СИ-01-15-

27/18.03.2020г 

 

ПУП-ПЗ 

КПИИ 

 

Изменение на ПУП- План за  застрояване с устройствена 

зона Пп с установено предназначение на имота- 

„Производствени и складови дейности“ в УПИ VII-686, кв.19 

/бивш стопански двор/, с.Габарево, общ.Павел баня, 

обл.Ст.Загора. 

-Инвестиционен проект-„Работилница за производство  на 

мебели-преустройство и промяна на предназначението на 

същ.сграда“ в УПИ VII-686, кв.19 /бивш стопански двор/, 

с.Габарево, общ.Павел баня, обл.Ст.Загора.  

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

РД 14-12/ 

26.03.2020 г. 

 

 

№СИ-01-15-

22/26.02.2020г  

 

ПУП-

ПП 

КПИИ  

 

 ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- Парцеларен план 

на елементите на техническата инфраструктура и 

инвестиционен проект-„Новопроектиран ел.кабел за 

захранване на водовземно съоръжение от съществуващо 

ел.табло в ПИ с идентификатор 00697.11.8, с.Асен до ПИ с 

идентификатор 66826.47.711, с.Скобелево, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора. 

-Инвестиционен проект-„Новопроектиран ел.кабел за 

захранване на водовземно съоръжение от съществуващо 

ел.табло в ПИ с идентификатор 00697.11.8, с.Асен до ПИ с 

идентификатор 66826.47.711, с.Скобелево, общ.Павел баня, 

обл.Стара Загора. 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

РД 14-14/ 

02.04.2020 г. 

 

 

№АГ-10-

34/29.08.2019г  

 

ПУП-ПР 

 

Изменение на ПУП-План за регулация в следния обхват: 

Изменение на вътрешните регулационни граници на УПИ VI-

972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с 

УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана 

на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

Регулационни линии да минат по имотните граници 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. 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

РД 14-16/ 

03.04.2020 г. 

 

 

№АГ-07-

48/18.11.2019г  

 

ПУП-ПР 

 

Изменение на ПУП-Ппан за регулация в следния обхват: 

Промяна на вътрешните регулационни линии да бъдат 

поставени в съответствие със съществуващите граници на 

поземлените имоти на основание &8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ  

за УПИ VIII-813 в кв.7 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. 

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

РД 14-23/ 

18.05.2020 г. 

 

 

№АГ-07-13/ 

05.05.2020г  

 

ПУП-ПЗ  

 

Изменение на ПУП- План за  застрояване с установено 

предназначение на имота – Животновъдна ферма и с 

устройствена зона-Пп в  УПИ XXIII-421, кв.47 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. 

  

 

Арх.Георги 

ева 

 

Няма 

 

№РД-14-32/ 

12.06.2020 г. 

 

Вх. №СИ-01-15-

51/08.06.2020г. 

 

ПУП-

ПП 

КПИИ  

 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- Парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура и инвестиционен 

проект-„Довеждащ водопровод за минерална вода Сондаж 

№Сз-8 в ПИ 55021.501.1540 до УПИ IV-3365-За апартаментен 

хотел в кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 

55021.501.3365 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 УПИ 

IV-3365-За апартаментен хотел в кв.26д, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.3365 по КККР на гр.Павел баня,  

общ.Павел баня, обл. Стара Загора.  

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-37/ 

25.06.2020 г. 

 

Вх. №АГ-07-17/ 

11.06.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-Ппан за регулация в следния обхват: 

Разделяне на УПИ I-993 в кв.74, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.993 на два урегулирани поземлени 

имота УПИ IX-1151 и УПИ VIII-1152 на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, съгласно приложеното мотивирано 

предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на 

нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

№РД-14-38/ 

29.06.2020 г. 

 

Вх. №СИ-02-30-

262/ 18 

.06.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-Ппан за регулация в следния обхват: 

Разделяне на УПИ II-334 в кв.37, представляващ ПИ с 

идентификатор 55021.501.334 на два нови УПИ II  в кв.37 с 

площ 425.00 кв.м. и УПИ XI в кв.37 с площ 393.00 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.Георгие

ва 

 

Няма 

 

№РД-14-39/ 

30.06.2020 г. 

 

Вх. №АГ-07-16/ 

04.06.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-Ппан за регулация в следния обхват: 

Обединяване на УПИ IV-359 и УПИ IX-364 в кв.37 в един 

общ УПИ IV-359, 364 в кв.37 с площ на имота 1034.00 кв.м. 

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.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-72/ 

27.10.2020 г. 

 

Вх. №АГ-07-23/ 

01.10.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-План за регулация регулация с цел 

регулационната граница да покрие съществуващата имотна 

граница в съответствие с &8  за УПИ VII-50, кв.47 по плана на 

с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно 

приложеното мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби. 

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

РД-14-74/ 

28.10.2020 г. 

 

 

№АГ-07-26/ 

23.10.2020г.  

 

ПУП-

ПРЗ  

 

Изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на 

кв.3а, гр. Павел баня на основание решение на Общински 

съвет-Павел баня №149 прието на заседание от 30.04.2020 

год., отразено в протокол №9 от 30.04.2020 год. в следния 

обхват:  Отпадане на  част от второстепенна улица публична 

общинска собственост  с площ 598.00 кв.м.представляваща 

ПИ с идентификатор 55021.501.2029 с осови точки 9а-9б-351 

по ПУП-ПРЗ и присъединяване към УПИ III-балнеохотел в 

кв.3, гр.Павел баня. Коригира се уличната регулация-отпада 

о.т.9б и осова линия от о.т.9б в посока о.т.351.Предвижда се 

нова осова точка 351а, съгласно приложеното задание. Отпада 

квартал 3а и нов УПИ III-балнеохотел се присъединява към 

кв. 3 по ПУП-ПРЗ на гр. Павел баня. Към момента улицата не 

е реализирана и същата няма излаз на ул. „Ген. Столетов“. 

Имотите, предвидени за обслужване от нея имат осигурен 

достъп от ул. „Гоце Делчев“. Придаването на частта от 

улицата към УПИ III в кв. За по никакъв начин не би 

попречило на обслужването на останалите УПИ в квартала. 

Видно от ПУП-ПРЗ на град Павел баня одобрен със заповед 

№53/ 16.03.1992 г. в площта на ПИ е настоящата улица с 

о.т.10а, о.т.351, о.т.9б, о.т.9а. в последствие е отчуждена, но 

не реализирана. 

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-75/ 

03.11.2020 г. 

 

Вх. №АГ-07-

28/28.10.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

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

        1.Променят се контура, границите и площта на УПИ IV-

като реално се обединява с част от УПИ  VI и се отрежда нов 

УПИ VI-608; 

        2.Променят се контура и границите на УПИ I-като реално 

се обединява с част от УПИ VI и се отрежда нов УПИ I-605; 

        3.УПИ V се разделя на два новообразувани УПИ V-606 и 

УПИ VII-609, в кв.48  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.Георгие

ва 

 

Няма 

 

№РД-14-76/ 

14.11.2020 г. 

 

Вх. №СИ-01-15-

83/11.11.2020г. 

 

ПУП –

ПП 

КПИИ 

 

 -Подробен устройствен план–Парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура и инвестиционен 

проект – „Нов ел.кабел и електромерно табло за захранване на 

„Къща за гости “ в ПИ 55021.63.199 по КККР на гр.Павел 

баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Нова кабелна линия 

1kV с дължина 125.52м. от съществуващ КРШ, монтиран на 

границата на ПИ 55021.501.1450 до ново ел.табло на 

границата на ПИ 55021.63.199 по КККР на гр.Павел баня, 

собственост на „ГАМА СЪРВИСИС“ ООД за захранване на 

„Къща за гости “. Новият кабел е с обща дължина 125.52 м., 

като 111.91 м. от тях попадат в регулационните граници на 

населеното място, а останалите 13.61м.- извън урбанизираната 

територия. Трасето и сервитутната му зона засягат ПИ 

55021.501.2101 (общинска публична собственост) и ПИ 

55021.64.586 (общинска публична собственост) п КККР на 

гр.Павел баня, обл.Стара Загора. 

-Инвестиционен проект-„Нов ел.кабел и електромерно табло 

за захранване на „Къща за гости “ в ПИ 55021.63.199 по КККР 

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

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-86/ 

18.12.2020 г. 

 

Вх. №СИ-02-30-

630/03.12.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния обхват:     

1. За ПИ-866 /застроен трафопост/ отреждане на нов УПИ I-

866 за трафопост по съществуващи имотни граници на ПИ 

866 с площ 130.00 кв.м. и формиране нов квартал 99 по плана 

на с.Габарево, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

 2. Източна и южна граници-по съществуваща регулационна 

граница на населеното място, съвпадащо с границата на ПИ 

14026.27.37 земеделска територия с н.т.п. „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска 

публична собственост по кадастралната карта на землището 

на с.Габарево, общ.Павел баня; 

3. Северна и западна граници-по съществуващи имотни 

граници на ПИ-866 по кадастралния план на с.Габарево, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора. 

4. Промяна на уличната регулация по имотната граница на ПИ 

866, съгласно приложеното мотивирано предложение в 

обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните 

разпоредби.    

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

№РД-14-89/ 

22.12.2020 г. 

 

Вх. № АГ-07-30/ 

02.12.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

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

новообразувани УПИ по съществуващата на терена ограда, 

при което: 1.Новообразувания УПИ XVII да се отреди за ПИ с 

идентификатор 55021.501.555 по КККР на гр.Павел баня.  

2.Към новообразувания УПИ XVII-555 се придават 4.00 кв.м. 

от ПИ 55021.501.538. 3.Към новообразувания УПИ XVIII-538 

се придават 21.00 кв.м. от ПИ 55021.501.555 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.Георгие

ва 

 

Няма 



 
 
 

 

 

№РД-14-90/ 

29.12.2020 г. 

 

Вх. № СИ-01-15/ 

93/21.12.2020г. 

 

КПИИ 

ПУП –

ПП 

 

Проект за изменение на ПУП-План схема на елементите на 

техническата инфраструктура за ЕЛ кабел и инвестиционен 

обект-„Водопровод за минерална вода с ел.кабел Сондаж 

№Сз-8 находящ се в ПИ 55021.501.1540, представляващ УПИ 

V каптаж на Държавата представлявана от Басейнова 

дирекция Пловдив, преминаващ през ПИ 55021.501.2101 с 

предназначение улица собственост на Община Павел баня до 

УПИ IV—3254 в кв.26В, представляващ ПИ 55021.501.3254 

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

 -Инвестиционен проект- -„Водопровод за минерална вода с 

ел.кабел Сондаж №Сз-8 находящ се в ПИ 55021.501.1540, 

представляващ УПИ V каптаж на Държавата представлявана 

от Басейнова дирекция Пловдив, преминаващ през ПИ 

55021.501.2101 с предназначение улица собственост на 

Община Павел баня до УПИ IV—3254 в кв.26В, 

представляващ ПИ 55021.501.3254 по КККР на гр.П.баня, 

общ.Павел баня. 

 

 

Арх.Георгие

ва 

 

Няма 

 

№РД-14-91/ 

30.12.2020 г. 

 

Вх. № АГ-07-35/ 

21.12.2020г. 

 

ПУП –

ПР 

 

Изменение на ПУП-ПР в следния обхват: Обединяване на 

УПИ XIII-92, УПИ  XIV-92 и УПИ XV-92 в кв.22 в един общ 

УПИ XIII-92 в кв.22 с площ на имота 3 245.00 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.Георгие

ва 

 

Няма 

 

ОБЩО 21  бр ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

ЗА  ДОПУСКАНЕ НА ПУП ЗА 2020 ГОД. 

                                                                                                              АРХ.ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА 
 


