
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Йордан Йорданов  

Кмет на Община град Добрич 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за „ЖС“ в кв. 557 на ЖК „Русия-1“ град Добрич (за 

„Паркинг“)  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Със заявление №10-17-5/25.01.2021 г. с приложени скица предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ 

и техническо задание, Кметът на Община град Добрич е заявил инвестиционни намерения за 

изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII за „ЖС“ в кв.557 на ЖК „Русия-1“, във връзка със заявления № 

94-00-29/18.01.2021 г. и №94-00-496/11.11.2020 г.  от живущите от бл.16, бл.18 и бл.“Русия 33“.  

В скицата – предложение, се предлага  да се промени отреждането на същия УПИ  „за 

Паркинг“ , без да се предвижда застрояване в него.  

Фактически основания, за допускане на исканото изменение са :  

- Недостатъчните паркоместа;  

- За УПИ VII за „ЖС“  са проведени три търга за продажба, но не са се явили кандидати.   

Правни основания за допускане на исканото изменение е чл.134 ал.2 т. 6 (допускането след 

вземане на необходимото по чл. 131 ал.1 от ЗУТ, съгласие от Общински съвет град Добрич).  

  
  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 131 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл., чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ 

дава съгласие на Кмета на Община град Добрич да разреши изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за „ЖС“ в кв. 557 на ЖК „Русия-

1“ град Добрич, за промяна отреждането му  „за Паркинг“ , без да се предвижда застрояване в него, 
съгласно приложената скица – предложение 

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

технически носител, съгласно чл.65 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и в 

PDF формат.  

I. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно Закона действия. 

 

 

ВНАСЯ: 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ                      
Кмет на Община град Добрич   
 


