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СЪОБЩЕНИЕ 

от 09.06.2021г. 

 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-09-

51/02.06.2021г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ в обхвата на 

собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ: 

-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ 

И РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: 

           -Подробен устройствен план-План за регулация в следния обхват: Формира се нов УПИ 

IV-3393 за балнеохотел в кв.26д с площ 7 068 кв.м., образуван от обединяването на: 

        1.УПИ IV-3365 за апартаментен хотел, кв.26д с площ 4 900 кв.м., собственост на 

„БРИГАДА“ ЕООД, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 в кв.26д по КККР на 

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

        2.Част от улица с о.т 364-о.т.372 (359.00 кв.м.-общинска публична собственост), 

представляваща част от  ПИ 55021.501.3366 по КККР на гр.Павел баня;    

        3. УПИ XI-1255 в кв.26а, собственост на „БРИГАДА“ ЕООД с неприложена  улична 

регулация, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3332 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора-987 кв.м.; 

        4. УПИ X-1263, кв.26а, собственост на „БРИГАДА“ ЕООД с неприложена  улична 

регулация, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1263 по КККР на гр.Павел баня, 

общ.Павел баня, обл.Стара Загора-822 кв.м.;    

-Подробен устройствен план-План за улична регулация в следния обхват:Заличава се 

част от улица с о.т 364-о.т.372 между кв.26а и кв.26д. Коригират се границите между квартали 

кв.26а и кв.26д, като новообразувания УПИ IV-3393 за балнеохотел се включва в границите на 

кв.26д, общ.Павел баня, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на 

собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби. 

           Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“  № 15, ет.2, стая  

№9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден. 

           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 

заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по 

проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация. 

 
 

 

Изготвил:  инж. Й. ИВ. 
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