
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич 

 

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска 

собственост. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Със свое Решение №30-20/31.05.2005 г. Общински съвет град Добрич дава 

съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ в кв. 

572, предвиден за „Озеленяване“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 2“ на град 

Добрич, актуван с Акт за публична общинска собственост №1629/04.09.2001 г., вписан 

под №92, том ХХI, вх. рег. №12287/23.10.2001 г. в Службата по вписванията град 

Добрич. С влязлото в сила изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед 

№594/23.04.2007 г. на Кмета на Общината, от УПИ ІІ-за озеленяване с площ 44 860.00 кв. 

метра се обособява нов УПИ ХХVІІ за „Обществено и делово обслужване“ с 

предвидено ново, ниско, свободно застрояване на един етаж с Н до 10,00 м и 

устройствени показатели: Пл. на застр. до 40%, Кинт до 0,6 и Пл. на озел. не по-малко 

от 10%, както и зони за паркиране.  

С Решение №40-10/30.11.2010 г. Общински съвет град Добрич дава съгласие за 

изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за Урегулиран поземлен имот УПИ 

ХХVІІ- за „Обществено и делово обслужване“ в кв. 572 по Кадастрален и ПРЗ на жк 

„Русия 2“ на град Добрич. С влязлото в сила изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено със 

Заповед №313/08.03.2011 г. на Кмета на Общината, от УПИ ХХVІІ се образуват три 

нови: УПИ ХХVІІ за „Озеленяване, спорт и детска площадка“; УПИ ХХVІІІ за 

„Обществено и делово обслужване“ и УПИ ХХІХ за „Обществено и делово 

обслужване, като за УПИ ХХVІІ за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ са 

предвидени следните устройствени показатели: Н до 10,00 м; Пл. на застр. до 5%, Кинт 

до 0,05 и Пл. на озеленяване мин. 80%-1/3 дървестна растителност. 

С новото отреждане за УПИ ХХVІІ за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ 

отпада необходимостта, предназначението на имота да е за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС и е 

необходимо да се преобразува собствеността от публична в частна.  

На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет следва да обяви за частна 

общинска собственост УПИ ХХVІІ за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ по 

Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 2“ на град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед 

№313/08.03.2011 г. на Кмета на Общината. Същият е идентичен с ПИ 72624.615.9059 

по КККР на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на 

АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-425 от 20.04.2011 г на Началника 

на СГКК град Добрич, с площ 2 809,00 кв. м, находящ се на ул. „Суха река“. 

Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗОС, решението на Общински съвет се приема с 

мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме следното: 

Проект! 



 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 

от ЗОС обявява за частна общинска собственост ПИ 72624.615.9059 по КККР на 

град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, 

последно изменение със Заповед №КД-14-08-425 от 20.04.2011 г на Началника на 

СГКК град Добрич, с площ 2 809,00 кв. м, идентичен с УПИ ХХVІІ в кв. 572, 

предвиден за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ по Кадастрален и ПРЗ на жк 

„Русия 2“ на град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №313/08.03.2011 г. на 

Кмета на Общината, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1629/04.09.2001 г. 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия. 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

Кмет на Община град Добрич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


