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ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 и 72624.603.327 за обект 

„Електрозахранване на производствена база за преработка на етерично-маслени култури чрез 

дестилация и склад за механизация и селскостопанска продукция в ПИ 72624.603.284 – 

урбанизирана територия, в землището на град Добрич“ 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община град Добрич е подадено заявление с вх. рег. № 70-00-728/15.12.2020г. от 

„Павлови фууд Индъстрийс“ ООД, представлявано от Кирил Илков Павлов, за процедиране 

и одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 (и двата за селскостопански, горски, ведомствен 

път – публична общинска собственост) и 72624.603.327 (изоставена орна земя – частна 

общинска собственост“) за обект: „Електрозахранване на производствена база за преработка 

на етерично-маслени култури чрез дестилация и склад за механизация и селскостопанска 

продукция в ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия, в землището на град Добрич. 

Изработване на проект за ПУП-ПП е разрешено с Решение 9-16 от Протокол № 

9/26.05.2020г. на Общински съвет град Добрич. 

Проектът е разгледан на заседание на ОбЕСУТ и с решение по т. 3 от Протокол № 1 от 

28.01.2021г. е приет.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, предлагам 

Общински съвет да вземе следното  

ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, 

ал.1 от ЗУТ и чл.131, ал.1 от ЗУТ: 

I. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 и 72624.603.327 за обект 

„Електрозахранване на производствена база за преработка на етерично-маслени 

култури чрез дестилация и склад за механизация и селскостопанска продукция в ПИ 

72624.603.284 – урбанизирана територия, в землището на град Добрич“. 

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

Закона действия. 
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