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СЪОБЩЕНИЕ 

от 08.07.2021год. 

 

 
Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  и във връзка със заявление с 

вх.№АГ-07-3/19.01.2021год. съобщава, че със Заповед №РД–14-57/08.07.2021год. e одобрен 

проект  за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват: 

– ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на 

техническата инфраструктура на външно ЕЛ и ВиК захранване на ПИ 54153.34.11 в землището 

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

Трасето на електропровода започва от мачтов трафопост „Пчела“, находящ се в ПИ 

54153.54.326 /н.т.п селскостопански, горски, ведомствен път/ и преминава през ПИ 54153.54.326 

/н.т.п селскостопански, горски, ведомствен път/ с дължина 71.60 л.м. и сервитут 143.20 кв.м., 

продължава на запад в ПИ 54153.54.311 /н.т.п селскостопански, горски, ведомствен път 

/собственост на Община Павел баня/ с дължина  188.30 л.м. и сервитут 376.60 кв.м., на север 

пресича гл.път I-6 ПИ 54153.54.235 с дължина  25.80 л.м. и сервитут 51.60 кв.м. /собственост на 

Държавата/ и влиза в ПИ 54153.34.11 /собственост на възложителя/ в землището на с.Осетеново,  

общ.Павел баня. Общата дължина на трасето на ел.провода в 285.70 м. и обща площ на сервитута 

571.40кв.м. 

Трасето на водопровода започва от същ.водопровод Ф-150мм. в ПИ 54153.70.342 /с 

дължина 23.55 л.м. и сервитут 14.14 кв.м., н.т.п помпена станция / и продължава на запад в 

сервитута на ПИ 54153.34.235 /с дължина 43.15 л.м. и сервитут 25.90 кв.м. собственост  на 

държавата, /гл.път I-6/, преминава през частен ПИ 51453.69.2 с дължина 87.74 л.м. и сервитут 

52.54 кв.м., преминава през ПИ 54153.69.319 с дължина 4.18 л.м. и сервитут 2.51 л.м., преминава 

през ПИ 54153.69.318 с дължина 4.18 л.м. и сервитут 2.15 кв.м. и при водостока влиза в ПИ 

54153.54.311 /н.т.п селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Павел 

баня/ с дължина 185.75 л.м. и сервитут 111.45 кв.м. При км.-277+306 пресича гл.път I-6 Калофер-

Казанлък –ПИ 54153.34.235 с дължина 25.80 л.м. и сервитут 15.50 кв.м. и влиза в имот 

54153.34.11 /собственост на възложителя/. Общата дължината на трасето на водопровода  е 

542.31 л.м. и обща площ на сервитута 325.38 кв.м.  

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

№9 и може да се прегледа от заинтересуваните 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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