
О Б Щ И Н А  В А Р Н А 
 
 

З А П О В Е Д 
№ 1339 

 
 

Гр.Варна, 16.04.2013год. 
 
 

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15 и чл.23 от ЗУЧК, 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 1. Считано от 15.05.2013 год. до 01.10.2013 год. да се преустанови от всички 
физически и юридически лица извършването на строителни дейности на територията на 
КК”Чайка” гр.Варна, както и достъпа на едрогабаритна строителна техника и техника 
превозваща строителни материали и отпадъци на територията на комплекса. Изключение 
се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи, съгласно чл.15 от ЗУЧК, 
предварително съгласувани с Община Варна. 
 2. В периода 01.05.2013 год. до 14.05.2013 год. да се пристъпи към замразяване на 
незавършеното строителство в КК”Чайка”, като фирмите, извършващи строителство и 
възложителите  се задължават да осигурят обезопасяване на замразените строителни 
обекти, включващо тяхното ограждане по одобрен от Община Варна проект, почистване, 
измиване и възстановяване на прилежащите на строителните площадки  площи. 
Засегнатите от строителството зелени площи в срок до 14.05.2013 год. да бъдат почистени 
от строителните отпадъци, обработени и засадени със съответния вид декоративни 
растения. 
 3. В срок до 15.05.2013 год. да бъдат изнесени строителните отпадъци от  
строителните обекти на територията на комплекса, като движението на МПС за извозване 
на строителните отпадъци  се осъществява по определени маршрути, указани в проекта 
част ПБЗ за съответния обект в часовете до 10.00 часа сутринта и от 16.00 до 18.00 часа 
след обяд.  
 4. За нарушаване на Заповедта, на основание чл.23, във връзка с чл.15 от ЗУЧК, 
физическите лица ще се наказват с глоба, а на едноличните търговци  и на юридическите 
лица ще се налага санкция в размер на 10000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 
 5. Кметът на район „Приморски“ да организира дейността по фактическото 
изпълнение на заповедта, като осигури необходимия брой служители и МПС, изготви план 
и график за изпълнение на същата. 

6. Нареждам началника на V РУП-Варна да осигури служители, които да 
съблюдават за опазване на обществения ред при изпълнението на заповедта, да оказват 
съдействие на служителите от Дирекция “УСКОР” при Община Варна и Дирекция 
“Контролни дейности” при район “Приморски” при Община Варна по уточняване на 
самоличността на нарушителите, извършват необходимите действия за уточняване вида, 
товар на преминаващите тежкотоварни МПС и строително-транспортна механизация 



превозваща строителни материали и отпадъци през входно-изходните пунктове на 
КК”Чайка” с оглед изпълнението на разпореждането на т.3 и т.4 от настоящата заповед. 
Дежурните полицейски служители на постоянните пунктове на входно-изходните артерии 
на комплекса да не допускат движение на тежка строителна техника превозваща 
строителни материали и отпадъци след 18.00 до 08.00 часа считано от 01.05.2013 год., а 
считано от 15.05.2013 год. до 01.10.2012 год.  включително, да не допускат движение на 
строителна механизация превозваща строителни материали и отпадъци за цялото време на 
денонощието с изключение на механизацията по ВиК, енерго-ремонтните дружества и 
фирмите по озеленяване действащи на територията на комплекса. 

7. Началника на V РУП гр.Варна, считано от 15.05.2013 год. до 01.06.2013 год. да 
определи служители за един мобилен екип от мобилните групи, действащи на територията 
на КК”Чайка”, които да съдействат на осигурените длъжностни лица, определени от Кмета 
на район „Приморски“ за изпълнението на заповедта на при рутинните проверки на 
съответните обекти извършващи строителна дейност и различни видове СМР. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Кмета на район  “Приморски”. 
Препис на настоящата заповед да се връчи на Заместник Кметовете на Община 

Варна, Председателя на ОбС Варна, Гл. секретар на Община Варна, Директорите на 
Дирекции “ПНО”, “УСКОР”, Дирекция „Контрол и санкции“, Отдел „Вътрешен контрол“ 
при Община Варна, звено ОДИТ, Дирекция „АГУП”, “ИИБ”,  отдел “Строителен 
контрол”, Директор ОДП- Варна, Началник на V РУП – Варна, Кмета на район 
„Приморски“, участниците в строителния процес на КК”Чайка” и деловодството за 
сведение и изпълнение. 
 
 

 
      ДИРЕКТОР      ВР. И. Д. КМЕТ НА 
ДИРЕКЦИЯ “ПНО”:        ОБЩИНА ВАРНА  

 
          ___________________                                              ______________________ 
             /ИВ. ВЕЛИКОВ/                                                      /ХРИСТО  БОЗОВ/ 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


