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

устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по 

действащата Кадастрална карта (КК)  и Проект за изменение на Подробен устройствен план 

– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585 за „Ел. подстанция“, УПИ III-

1585 за „Електроразпределение“ и УПИ IV–за „Озеленяване“ в кв.1110 и УПИ I-за 

„Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и проектна улична регулация в обхвата на имота, по 

плана на ЖК „Север 1“, гр. Добрич  
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпили за заявления с вх. рег. № 70-00-2085/16.10.2020 г. и № 70-00-

2085/16.12.2020 г. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД и „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, с които е поискано от Кмета на Община град Добрич да 

разреши изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1585 за „Ел. 

подстанция“, УПИ III-1585 за „Електроразпределение“ и УПИ IV – за „Озеленяване“ в 

кв.1110 и УПИ I за „Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и проектна улична регулация 

между същите квартали по плана на ЖК „Север 1“, отредени за ПИ 72624.608.1585 – 

собственост на възложителите, съгласно приложената скица- предложение по чл.135 ал.2 от 

ЗУТ и задание за проектиране.  

С Решение №8 от протокол №1/28.01.2021 г. ОбЕСУТ прие становище с което 

предлага на Кмета на Община град Добрич да предложи на ОС град Добрич да разреши  

изработване на проект за ЧИ на ОУП със същия обхват, с отпадане на проектна улица, 

елемент от Транспортно-комуникационен план към ОУПО град Добрич. 

Фактически основания за разрешаване изработване проект на  ЧИ на ОУП са 

инвестиционните намерения на собствениците на ПИ 72624.608.1585 декларирани в 

заявления № 70-00-2085/16.10.2020 г. и № 70-00-2085/16.12.2020 г.  за изменение на ПУП-

ПРЗ, което налага първо изменение на ЧИ на ОУП, съгласно чл.134, ал.3 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. На основание чл. 124 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134 ал.3 от ЗУТ, изработване на проект 

за Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град 

Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по действащата Кадастрална карта (КК) за 

отпадане на проектната улица в обхвата на имота, съгласно Транспортно- 

комуникационен план към действащия ОУПО град Добрич.  

Да се представи Решение на РИОСВ Варна за ЧИ на ОУП. 



2. На основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.2, т.1 и т.6 от ЗУТ изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за УПИ II-1585 за „Ел. подстанция“, УПИ III-1585 за „Електроразпределение“ и 

УПИ IV – за „Озеленяване“ в кв.1110 и УПИ I-за „Озеленяване и трафопост“ в кв. 

1192 и проектната улица в обхвата на ПИ 72624.608.1585, собственост на 

възложителите, съгласно приложената скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ и 

задание за проектиране. 

Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в цифров 

вид върху технически носител, съгласно чл.65, ал.6, т.4 от Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове и в PDF формат. 

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се съгласува от Служба по геодезия 

картография и кадастър (СГКК) град Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от 

Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, преди внасянето му за процедиране и 

одобряване в община град Добрич.  

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

и „ВиК Добрич“ АД при внасянето на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за 

процедиране и одобряване.  

3. Дава съгласие на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД И 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, в качеството на 

заинтересовани лица, да изработят и процедират проект ЧИ на ОУПО град Добрич с 

обхват ПИ 72624.608.1585. 

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

Закона действия. 

 

 

 

ВНАСЯ: 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ        
Кмет на Община град Добрич  
                                                                                                                                               

 


