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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 
З А П О В Е Д  

 

№ ДжС-09-09-1  

 

Добрич, 23.10.2017г. 
 

На основание чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията, чл. 124а, ал.3 и ал.7 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), и заявления с вх. № РР-12-41/12.10.2017г., 

вх. № РР-12-41/19.10.2017г. и  вх. № РР-12-41/23.10.2017г. от „АГРИВ - В” EООД с ЕИК: 

203160656, със седалище и адрес на управление: град Добрич, област Добрич, община 

град Добрич, ЖК „Добротица“ бл.46, вх. Д, партер, представлявано от управителя 

Веселин Влайков Стойков, с приложено задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ във връзка 

с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Разрешавам изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП – 

ПП) за изграждане на линеен елемент на техническата инфраструктура „Подземна кабелна 

линия 20kV за електрозахранване на обект „Фабрика за преработка на „мливо“, 

разположена в ПИ № 013023 в землището на с. Плачи дол, община Добричка, област 

Добрич с възложител „АГРИВ - В” EООД с ЕИК: 203160656, със седалище и адрес на 

управление: град Добрич, област Добрич, община град Добрич, ЖК „Добротица“ бл.46, 

вх. Д, партер, представлявано от управителя Веселин Влайков Стойков, с обхват съгласно 

представеното задание в общините град Добрич и Добричка, област Добрич. 

 

2.  Съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с настоящото разрешение одобрявам внесеното 

от възложителя задание по чл.125 от ЗУТ. Трасето на цитирания електропровод е с обща 

дължина 1467 м и преминава през следните поземлени имоти: ПИ №№ 013023; 000014 

по КВС на с. Плачи дол, община Добричка, област Добрич и ПИ №№ 72624.308.121;  

72624.308.126  в землището на град Добрич, област Добрич. 
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3. ПУП - ПП да бъде изработен и процедиран съобразно чл.59, ал.1 от ЗУТ и при 

спазване на действащата нормативна уредба.  

 

4. ПУП – ПП да се изработи съобразно представеното задание и в съответствие с 

чл.126, ал.6 от ЗУТ и чл.62а, чл.62в от Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове, като неразделна част от него е 

регистъра на засегнатите от трасето на цитираната подземна кабелна линия имоти.  

    

5. За частта от проектното трасе на подземната кабелна линия по т.1 от настоящата 

заповед, попадаща в земеделски територии, да се представи решение за утвърждаване на 

трасе съгласно чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.  

 

6. Възложителят да съгласува проекта за ПУП – ПП със заинтересуваните 

централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, както и с общините, през чиято територия се преминава с 

оглед спазване на чл.71 и чл.125, ал.5 от ЗУТ и осигуряване на съгласуваност при 

полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и отразяване 

разрешени строежи. 

     

7. Съгласно чл. 124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет 

страницата на Областна администрация - Добрич и да се изпрати на общините и за 

разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. Същата не подлежи на оспорване на 

основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ. 

 

Настоящата заповед да се връчи по реда на Административно – процесуалния 

кодекс на „АГРИВ - В” EООД, град Добрич, а копие от нея да се изпрати на кметовете 

на общините град Добрич и Добричка.                       .  

 

  

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич                             
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