
 

 
 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ ТУ-4 

Пазарджик, 04.01.2021 г. 

 Постъпило е заявление с наш вх. №9400-2-3/21.10.2020 г. от г-н Александър 

Сашков Ангелов, гр. София, ул. „Козлодуй“ №81 и г-н Сотир Ангелов Янчев, гр. 

Пещера, ул. „Христо Ботев“ №23, за одобряване на: 

Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП–ПП) за обект на 

техническата инфраструктура — „Трасе на нов водопровод Ф40 за 

водоснабдяване на ПИ №23008.11.2 по кадастралната карта на с. Дорково, 

община Ракитово, област Пазарджик от съществуващ водопровод в имот № 

02837.504.5 по кадастралната карта на гр. Батак, община Батак, област 

Пазарджик“. 

Представени са: 

Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП–ПП) за обект на 

техническата инфраструктура — „Трасе на нов водопровод Ф40 за водоснабдяване на 

ПИ №23008.11.2 по кадастралната карта на с. Дорково, община Ракитово, област 

Пазарджик от съществуващ водопровод в имот № 02837.504.5 по кадастралната карта 

на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик“ – три комплекта папки с необходимата 

текстова и графична част и съгласувателни становища. 

ПУП-ПП е разгледан и приет с Протокол от 15.12.2020 г. на Областен експертен 

съвет по устройство на територията(ОЕСУТ), назначен с моя Заповед № РД-

173/26.10.2020 г. 

На основание чл. 129, ал.3, т.1 от Закона за устройство на 

територията(ЗУТ), във връзка с чл. 128, ал.12 и чл. 110, ал.1, т.5 от същия 

закон, както и чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията: 
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 ОДОБРЯВАМ: Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП–ПП) за 

обект на техническата инфраструктура — „Трасе на нов водопровод Ф40 за 

водоснабдяване на ПИ №23008.11.2 по кадастралната карта на с. Дорково, община 

Ракитово, област Пазарджик от съществуващ водопровод в имот № 02837.504.5 по 

кадастралната карта на гр. Батак, разположен на територията на община Батак и 
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община Ракитово, област Пазарджик, засягащ имоти от кадастралната карта, както 

следва: 

Землище на гр. Батак, община Батак. 

1. ПИ №02837.504.5, НТП(за местен път), площ на имота в дка – 0,364, обща 

засегната площ – 0,074 дка, собственост – общинска публична, община Батак. 

2. ПИ №02837.504.1, НТП(за местен път път), площ на имота в дка – 3,932, обща 

засегната площ – 0,050 дка, собственост – общинска публична, община Батак. 

Землище на с. Дорково, община Ракитово. 

1. ПИ №23008.11.28, НТП(за местен път), площ на имота в дка – 3,510, обща 

засегната площ – 0,010 дка, собственост – общинска публична, община 

Ракитово. 

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ настоящата Заповед да се обнародва в Държавен 

вестник и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ да се публикува на интернет страницата 

на Областна администрация - Пазарджик. 

Заповедта може да бъде обжалвана в 30(тридесет) дневен срок от публикуването 

и в Държавен вестник чрез Областният управител пред Административен съд – гр. 

Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал.4 от ЗУТ. 

На основание чл. 129, ал. 6 от ЗУТ, след влизането в сила на заповедта за 

одобряване на подробният устройствен план, кметовете на съответните общини да 

издадат заповед за служебно отразяване на обекта в действащия за територията общ 

устройствен план, без да се изменя планът. 

 

СТЕФАН МИРЕВ /П/ 

Областен управител 

 


