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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

От Йордан Йорданов  
Кмет на Община град Добрич 

  

ОТНОСНО:  Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на Индустриален парк „Добрич“. 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

Внасям предложение до Общински съвет град Добрич за одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Индустриален парк 

„Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационно-транспортна и идейна 

вертикална планировка.  

Изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ) на Индустриален парк „Добрич“ е разрешено от Общински съвет град Добрич 

с РЕШЕНИЕ №30-15 от протокол №30/25.01.2022г. 

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

Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационно-

транспортна и идейна вертикална планировка, бе разгледан на заседание на ОбЕСУТ 

(протокол №8/07.07.2022г., решение по т. 1). ОбЕСУТ прие становище, с което предлага 

на Кмета на Община град Добрич да предложи на Общински съвет град Добрич да одобри 

представения Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

на Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, 

комуникационно-транспортна и идейна вертикална планировка. 

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

Общински съвет град Добрич да вземе следното  

ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

I. Oдобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) на Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, 

комуникационно-транспортна и идейна вертикална планировка 

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

Закона действия. 
 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ                      
Кмет на Община град Добрич  
 

Съгласували:  

Инж. Пенчо Керванов - Заместник Кмет на Община град Добрич …………………………..   

Росица Маркова  - Главен юрисконсулт на Община град Добрич …………………………... 

Арх. Боряна Станчева - Главен архитект на Община град Добрич ………..…………………   

Изготвил: 

Арх. Камен Жейнов – Главен експерт в дирекция УТСК …………..….……………..……… 


