
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Йордан Йорданов  
Кмет на Община град Добрич 

ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.900.44 в местност „Алмалии“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“) 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община град Добрич е подадено заявление с вх. рег. № 94-00-52/27.01.2021г. от 

Тихомир Стоянов Андонов и Петя Атанасова Иванова, за разрешаване изработване на 

проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.900.44 в местност „Алмалии”, землище на град Добрич, за промяна 

предназначението му от „земеделска земя - лозе“ за „Жилищно строителство“, с 

предвидено ниско, свободно застрояване указано в ограничителни линии на 5.0 м. от 

границата към пътя и нормативно определените отстояния от вътрешните имотни граници, 

и със запазване на съществуващата законно изградена сезонна постройка, която ще бъде 

приобщена към новото застрояване, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н 

до 7.0м., Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно приложената скица-предложение 

по чл. 135 ал. 2 от ЗУТ.  

Съгласно Общ устройствен план на Община град Добрич ПИ 72624.900.44 попада в 

устройствена зона Ов – рекреационна устройствена зона предназначена за вилно 

строителство. 

Заявление № 94-00-52/27.01.2021г., с приложена скица-предложение по чл.135 ал.2 

от ЗУТ, задание за проектиране и копие от документ за собственост, се разгледаха на 

заседание на ОбЕСУТ при Община град Добрич (протокол № 1/28.01.2021г., т.20) и се прие 

становище, в което се предлага на Кмета на Община град Добрич да внесе предложение до 

Общински съвет град Добрич за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 

72624.900.44 в местност „Алмалии“, землище на град Добрич, съгласно приложената 

скица- предложение. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.124 а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1 от ЗУТ предлагам Общински съвет да вземе следното  

ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.44 в местност „Алмалии“, землище на град 

Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с ниско, свободно 

застрояване указано в ограничителни линии на 5.0 м. от границата към пътя и нормативно 

определените отстояния от вътрешните имотни граници, и със запазване на 

съществуващата  законно  изградена  сезонна  постройка,   която  да  бъде  приобщена  към  



 

новото застрояване с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 7.0м., Кинт. до 

0.8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно приложената скица-предложение. 

Да се представят становища от „Електроразпределение-Север” АД клон град 

Добрич, „В и К Добрич“ АД и РИОСВ - Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и 

одобряване. 

Проектът да се представи съгласно изискванията на чл.65 от Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

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

Закона действия. 

 

 

 

ВНАСЯ:                                                                                                       

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ                                                                             
Кмет на Община град Добрич      

 

 


