
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
От Йордан Йорданов  

Кмет на Община град Добрич 
 

ОТНОСНО: Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.87.1 в землището на град Добрич  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. рег. № 70-00-155/25.01.2021 г. от „ГРЕЙН 

БОНД“ ЕООД, представлявано от Георги Антонов Петков, собственик на ПИ 72624.87.1 в 

землището на град Добрич, предлагам на Общински съвет град Добрич да разреши 

изработване на проект за:  

1. ЧИ на ОУПО град Добрич, с обхват ПИ 72624.87.1 в землището на град Добрич;  

2. ПУП-ПЗ за същия ПИ, съгласно приложената скица- предложение, след влизане в 

сила на ЧИ на ОУП.  

Заявление  № 70-00-155/25.1.2021 г. с приложени техническо задание и скица- 

предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ се разгледа на заседание на ОбЕСУТ (протокол 

№1/28.01.2021 г. решение №15), където се прие становище, че искането е законосъобразно 

по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ и се предлага на Кмета на Община град Добрич: 

1.  Да предложи на ОС град Добрич да разреши изработване на проект за ЧИ на ОУП с 

обхват ПИ 72624.87.1 за промяна предназначението му от „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ТЕРИТОРИИ- НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕО 

СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ „Пп“ с устройствени параметри определени от ОУП за 

тази зона на основание  чл.124 ал.1 от ЗУТ.  

2. Да разреши изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.87.1 в землището на град 

Добрич: 

- за промяна предназначението в за „ПСД“, с устройствени показатели: Пл. застр от 

50% до 80%, Кинт 1,0 до 2,5, Н до 25.0м. и Пл.озел. от 20% до 40%, с ново 

свободно застрояване указано в ограничителни линии на 25,0 м. пътното платно и 

на нормативно определени разстояния от вътрешните граници.  

- ПУП-ПЗ да се внесе за процедиране и одобряване, след влизане в сила на ЧИ на 

ОУП.  

  

ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ за разрешаване изработване проект на  ЧИ на ОУП са 

инвестиционните намерения на собствениците на ПИ 72624.87.1 декларирани в заявление № 

70-00-155/25.1.2021 г. да застрои имота си, което налага изработване на  проект за изменение 

на  ЧИ на ОУП.  

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ за допускане изработване проект на ЧИ на ОУПО с обхват  

ПИ 72624.87.1  e чл. 134 ал.3 от ЗУТ (когато исканият проект за изработване на ПУП-ПЗ 

налага и изменение на ОУП, първо се изменя ОУП), във връзка с чл.134 ал.1, т.1 от ЗУТ. 

 За разрешаване изработване проект на ПУП-ПЗ със същия обхват  – чл. 124 а, ал.1 и 

5, чл.12 ал.2 и чл.59 ал.1 от ЗУТ 

 

 

 



 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното : 

 

ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, разрешава:  

1. Изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ на 

ОУП), на основание чл. 124 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134 ал.3 от ЗУТ, с обхват ПИ 

72624.87.1 за промяна предназначението му от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ - 

НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕО СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ „Пп“ с устройствени параметри определени от ОУП за тази зона.  

Да се представи Решение от РИОСВ Варна.  

2. Изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване 

(ПУП-ПЗ), на основание чл. 124 а, ал.1 и 5, чл.12 ал.2 и чл.59 ал.1 от ЗУТ, за ПИ 

72624.87.1 в землището на град Добрич  за промяна предназначението му за 

„ПСД“, с устройствени показатели: Пл. застр от 50% до 80%, Кинт 1,0 до 2,5, Н до 

25.0м., Пл.озел. от 20% до 40%, с ново свободно застрояване указано в 

ограничителни линии на 25,0 м. от пътното платно и на нормативно определени 

разстояния от вътрешните граници.  

ПУП-ПЗ да се внесе за процедиране и одобряване, след влизане в сила на ЧИ на 

ОУП.  

Да се представят становища на „Електроразпределение-Север“ АД клон град 

Добрич и „ВиК Добрич“ АД, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване.  

3. Дава съгласие на от „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД в качеството на заинтересовани лица 

да изработят и процедират проект Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен 

план на Община (ОУПО) ПИ 72624.87.1. по действащата Кадастрална карта (КК) 

в землището на град Добрич за своя сметка. 

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

Закона действия. 

 

 

 

ВНАСЯ: 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ        
Кмет на Община град Добрич  
 

 

 


