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                                                                         УТВЪРДИЛ:……………П…………… 
                                                                                                                           Зам.Кмет на Община Варна 
      /инж. Христо Иванов/ 

 

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 19/23.06.2020 г. 

                                                                  

Днес, 23.06.2020 г. се проведе заседание на Експертния съвет по устройство на 

територията при Община Варна, назначен със Заповед  № 3710/02.11.2017 г. на Кмета 

на Община Варна и Заповед № 2373/26.06.2018 г. на Кмета на Община Варна 

 

Председател:  арх. Виктор Бузев – Главен архитект на Община Варна 

Зам. Председател: арх. Десислава Борисова – директор дирекция АГУП при Община 

Варна 

Зам. Председател: арх. Пламен Друмев – Началник отдeл «Устройство на територията» 

към дирекция АГУП при Община Варна 

Членове:  

1. инж. Красимира Божкова, инж. Виолета Денева – представители на СГКК – Варна 

2. инж. Милена Ангелова Михайлова, Надежда Пламенова Николова – 

представители на Министерство на земеделието и храните – ОД „Земеделие“ -  Варна 

3. подп. Светлозар Борисов Георгиев – представител на Военноморски сили - 

Командване на ВМС 

4. Славчо Илиев Славов – представител на отдел „Регионална инфраструктура на 

отбраната - Варна” към Министерство на отбраната 

5. Петър Миланов – представител на МТИТС, Морска администрация Варна 

6. инж. Здравка Дейкова – представител на МЗХ – Изпълнителна агенция по горите – 

Регионална дирекция по горите – Варна 

7. д-р Веселина Борисова Божилова, инж. Възкресен Георгиев Караджов – 

представители на МЗ, РЗИ – Варна 

8. инж. Димитринка Недялкова, Дерия Ташева – представители на МОСВ-РИОСВ - 

Варна  

9. инсп. Валери Славков Георгиев,  инсп. Трифон Трифонов, гл. инсп. Антон Илиев 

Ангелов, ст. инсп. Галина Т. Михайлова-Иванова – представители на МВР – ГД ПБЗН – 

Регионална дирекция ПБЗН – Варна 
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10. инж. Тодорка Читарлиева, инж. Живка Йорданова – представители на 

“ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - Варна 

11. арх. Радослав Тодоров Рашев - КАБ  Регионална колегия –Варна 

12. инж. Ангел Стоянов Ангелов – Представител на КИИП - Регионална колегия Варна 

13. инж. Ваня Мирчева Георгиева – представител на Областна администрация Варна 

14. инж. Петър Тошков Карагьозов – представител на “ВиК Варна” ООД  

15. инж. Иван Донев Иванов – представител на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД 

16. арх. Илиана Йорданова – архитект на свободна практика 

17. арх. Димитричка Ганчева - архитект на свободна практика 

18. арх. Владимир Рачев - представител на Главна дирекция ИОКН при Министерство 

на културата. 

19. арх. Валери Петков и инж. Иван Добрев - представител на Общински съвет Варна 

20. арх. Димитър Петров Стефанов  и арх. Енчо Димов – представители на САБ 

Дружество Варна  

21. Иглика Стамова – Гл. юрисконсулт при Дирекция АГУП при Община Варна 

22. Кина Цанева, Петя Енева – Дирекция ОСИСД при Община Варна 

23. инж. Иван Луканов, инж. Добри Добрев – Отдел ”Строителен контрол”, Дирекция 

УСКОР при Община Варна  

24. инж. Валентина Вълчева, инж. Стефан Манзурски – Отдел КР, Дирекция АГУП при 

Община Варна 

25. инж. Иво Кутев – Дирекция ИИБ при Община Варна 

 

На заседанието присъстваха: арх.Златева– район “Одесос”; арх. Димитров, арх. Жулев, 

арх. Кючукова –  район “Приморски”, арх. Стоименов – район „Младост“, арх. Наумова – 

район “Владислав Варненчик; Анани Янков – Район „Аспарухово“, арх. Г.Томова – 

Кметство – с. Константиново  и членове от състава на ЕСУТ, съгласно приложение на 

протокола. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

 

 

Община Варна 

 

1. Разглеждане само на обхватната скица за Обект: „Инженерно-геоложко 

райониране на част от м. Зеленика, гр. Варна във връзка с промяна границата 

на строителната забрана наложена със заповед РД-02-14-300 от 21.04.1997г. на 

МТРС“ 

 /Докладва инж. Олег Колев/ 
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2. Разглеждане на Доклад за инженерно-геоложко проучване  за определяне 

на общата устойчивост на терена в нивата на ПИ 10135.2563.1748 и ПИ 

10135.2563.1749  местност „Св. Никола“, гр. Варна  

 

                                                                      /Докладва: инж. Венцислав Васев/ 

 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 040703 ВН / 18.05.2020 г. от името на 

Христо Димитров Димитров, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от 

ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем 

обект, в ПИ 72709.509.140, м-ст „Старите лозя“, с. Тополи, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 041375 ВН / 19.05.2020 г. от името на Явор 

Денков Иванов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в 

ПИ 10135.5401.2812, СО „Боровец Север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 041941 ВН / 20.05.2020 г. от името на 

Валентин Георгиев Великов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от 

ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем 

обект, в ПИ 10135.3516.48, идентичен с УПИ I-87, кв.4, 26-ти м.р., р-н „Младост“, гр. 

Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

6. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 041741 ВН / 20.05.2020 г. от името на 

Валентин Петров Станев, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ 

и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, 

в ПИ 10135.4502.337, УПИ III-общ. обсл., кв.7, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

7. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 042379 ВН / 21.05.2020 г. от името на 

Евгений Христов Балев, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваеми 

обекти, в ПИ 10135.4510.1088, УПИ XLIII-1088, кв.32, ЗПЗ, р-н „Вл. Варненчик“, гр. 

Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

8. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 040676 МЛ - 002 ВН / 26.05.2020 г., 

изпратено по компетентност от район „Младост“, от името на Николай Николов и 
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Снежанка Николова, във връзка с искане за издаване на разрешение за поставяне на 

преместваеми обекти в частен имот ПИ пл. № 85 в СО „Планова“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

9. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 043912 ВН / 27.05.2020 г. от името на 

„СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 1 – ВАРНА“ ЕООД, за разглеждане и одобряване на схема по 

реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане 

на преместваем обект, в ПИ 10135.4041.48, м-ст „Трошени ниви“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. 

Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

10. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 044193 ВН / 28.05.2020 г. от името на 

Божидар Ангелов Христов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от 

ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем 

обект, в ПИ10135.5426.389, кв. 39 по ПУР на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. 

Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

 

11. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 043055 МЛ - 002 ВН / 29.05.2020 г. 

изпратено по компетентност от район „Младост“, от името на Пламен Иванов Станев, във 

връзка с искане за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти в 

частен имот, ПИ пл. № 1849 в СО „Планова“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

12. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 046370 ВН / 03.06.2020 г., от името на 

„СТИМЕКС“ ЕООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект – 

надземен резервоар за дизелово гориво и бензиноколонка, в ПИ 10135.5501.286, Южна 

Промишлена Зона, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

13. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 045666 ВН / 01.06.2020 г. от името на 

„ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД, за разглеждане на специализирана схема за разполагане на 

преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителна търговска площ по чл. 

10, ал. 8 от ЗУЧК, на Морски плаж „Свети Илия“, общ. Варна, обл. Варна, одобрена на 

20.05.2020 г. от Министъра на туризма по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК, с писмо от МТ 

изх. № Т-26-Г-55 / 22.05.2020 г. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

14. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 046156 ВН / 02.06.2020 г. от името на 

„ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1“ ООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 
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от ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем 

обект – резервоар, колонка и обслужващо помещение за дизелово гориво, в ПИ 

72709.516.1001, УПИ V-453≡1001, кв. 20, ЗПЗ, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

15. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 046121 / 02.06.2020 г. – от името на 

„Сръчко АРТ“ ООД, представлявано от Нина Росенова Грумова, за разглеждане и 

одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на 

преместваеми обекти – шатри, във връзка с провеждане на фестивал за ръчно изработени 

изделия „Сръчко“, на територията между Културно-развлекателен к-с „Морско Казино“ 

Варна и сцена „Раковина“, Приморски парк, поземлен имот с идентификатор в ПИ 

10135.2561.1, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

16. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 0053379ВН / 18.06.2020 г. от името на „Ем 

Ес Джи Инвест“ ЕООД, за разглеждане на специализирана схема за разполагане на 

преместваеми обекти и съоръжения, на плаж „Кабакум Централен“, общ. Варна, обл. 

Варна.  

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 

17. Разглеждане на заявление рег.№ АУ032756ВН/14.04.2020г. от „Еко Енерджи 

Строй“ ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2570.6 по КККР на 

гр.Варна в обхват на ИГП, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена, във връзка с 

направени забележки по т.2 от Протокол №15/26.05.2020г. на ЕСУТ. 

                                                                             /Докладва арх. Златина Илиева/ 

 

18. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 051685 ВН / 15.06.2020 г. от името на 

Стефан Сергеев Стефанов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от 

ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем 

обект, в ПИ 10135.4501.1327, СО „МЕНТЕШЕ“ №1327, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва: арх. Парашкевов/ 
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Район „Приморски“ 

 

19. Преразглеждане на решение по т.13 от Протокол на ЕСУТ №08/25.02.2020г. за 

одобряване, обявен по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ ПУП-ПРЗ  за УПИ I-87, II-88, 

III-94, 95, IV-10, V-90 и VI-„за водоснабдяване” (ПИ 10135.2464.10,87,88,94,95), кв.2 по 

плана на м. „Баба Алино”, гр.Варна (заявление с рег.№АУ097283_ПР008ВН/24.03.20г.) и 

подадено заявление рег.№АУ042711ПР-020ПР/03.02.2020г. от собственици на ПИ 

10135.2615.31 по КК за включване в разработката. 

( арх. С. Димитров) 

 

20. Разглеждане  за одобряване  процедиран по реда на 128, ал.8 от ЗУТ ПУП-ПРЗ  за  

УПИ XXXII-1692,200 и УПИ XXXIII200,201, кв.18 по  плана на „Вилна зона”, гр.Варна, 

одобрен със Заповед № 1035/19.09.1961г. Председателя на КАБ - Варна. (заявление с 

рег.№АУ050672ПР/12.06.20г.) 

(арх. С. Димитров) 

 

21. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (13) от ЗУТ за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ УПИ V-1078 (ПИ 10135.2623.1078) , кв. 189, по плана на СО „Траката”, при 

съобразяване с плана на СО „Траката”, СО ”Горна Трака”, СО ”Ваялар”, одобрен с 

Решение № 551-6/26 и 27.07.2012г. на Общински съвет–Варна. (заявление с 

рег.№АУ073432ПР_009ПР/15.06.20г.) 

 

(арх. С. Димитров) 

 

22. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (13) от ЗУТ за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ УПИ III-1250” за жил.стр.” (ПИ 10135.2723.1250) и УПИ X-1251 за жил.стр.” (ПИ 

10135.2723.1251), кв. 89, по плана на СО „Траката”, при съобразяване с плана на СО 

„Траката”, СО ”Горна Трака”, СО 250” иВаялар”, одобрен с Решение № 551-6/26 и 

27.07.2012г. на Общински съвет–Варна. (заявление с 

рег.№АУ097175ПР_006ПР/15.06.20г.) 

 

(арх. С. Димитров) 

 

23. Разглеждане за одобряване на процедиран по реда на чл. 128 ал.3 от ПУП-ПРЗ и 

РУП за УПИ II-213 (ПИ 10135.2557.213) , кв.701, по плана на „2-ри м.р.”, одобрен със 

Заповед Г-185/01.06.1994г. на Кмет на община Варна. /Заявление с рег. № 

АУ116300ПР_009ПР_002ПР/16.06.2020г. във връзка решение на ЕСУТ от Протокол 

№16/02.06.2020г. по т. 10/ 

 

( арх. Е. Кючукова) 
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24. Разглеждане  за одобряване  процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ ПУП-

ПРЗ  за  УПИ IV-551, кв.46 по  плана на СО „Mанастирски рид, Бялата чешма и 

Дъбравата”, гр.Варна (заявление с рег.№АУ116289ПР_006ПР_003ПР/16.06.20г.) 

 

(арх. С. Димитров) 

 

25. Разглеждане  по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 

IV-83 (ПИ 10135.2551.83), кв. 11 по плана на кв. „Изгрев”, гр.Варна. 

(арх. Иван Жулев) 

 

26. Разглеждане на Заявление с вх. № АУ050162ПР/11.06.2020г. за допускане 

изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2522.554 по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна, 

одобрен с Решение № 550-6 от Протокол № 10/26,27.07.2012г. на Общински съвет – 

Варна.  

( арх. И. Жулев) 

 

27. Разглеждане за приемане и одобряване на процедиран по реда на чл. 128, ал. 

(13) от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIX—109 (ПИ 10135.2509.109), кв. 14, по плана на СО 

„Телевизионната кула” гр.Варна, приет с Решение № 732-3/26 и 27.07.2017г. на 

Общински съвет–Варна.              

(арх. Иван Жулев) 

 

 

 

 

 

Район „Одесос“ 

 

28. Разглеждане на становище по обявения по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и 

РУП за УПИ VIII-579 „за смес. предн.“ и УПИ XII-579 „за трафопост“, кв. 81 по плана на 

7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Дебър“ № 8: 

          - становище с указания рег. № АУ041842ОД-003ОД/03.06.2020 г. от 

„Електроразпределение Север“ АД.  

 

                                                         Докл. арх. М. Златева  

 

29. Предварително разглеждане по реда на чл. 128, ал. 8 от ЗУТ на проект за ПУП-

ПРЗ и РУП за УПИ XIX-308 „за жил. стр.“ в кв. 105 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. 

„Котел“ № 14. 

 

                           Докл. арх. М. Златева 
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30. Предварително разглеждане по реда на чл. 128, ал. 8 от ЗУТ на проект за ПУП-

ПРЗ и РУП за УПИ IX-986 „жилищно“, кв. 69 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, бул. 

„Приморски“ № 21 и улична регулация от о.т. 211 до о.т. 231. 

 

                           Докл. арх. М. Златева 

 

31. Разглеждане на заявление рег. № АУ018584ОД/19.02.2020 г. за допускане на 

ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-12 (ПИ № 10135.1507.99) и УПИ III-5 (ПИ № 

10135.1507.98), кв. 14 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Иван Вазов“ № 30 и 32. 

 

     Докл. арх. М. Златева 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

    

32. Разглеждане на заявление рег.№ АУ019429Вл-002Вл/19.06.2020 г. от Живко 

Стоянов Милушев, Пламен Недев Дичев, Ивелин Стефанов Иванов, Емил Николов 

Йосифов за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4022.33 по КК на гр.Варна, 

м. „Караулницата“ попадащ в кв.3 от зона Смф1 („Джанаварски път“, „Караулницата“), 

район „Вл.Варненчик“ и улична регулация от о.т.8 до о.т.9. 

                                                                                                                                                     

                                                                              /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

 

Район „Младост“ 

 

33. Разглеждане заявление рег. №АУ050407МЛ/11.06.2020 г. от Дамян Караджов, 

чрез пълномощник Александър Бъчваров за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 

XIV-233(ПИ №10135.3523.233), кв. 12 по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна. 

                                                                              

                                                                               (Докладва арх. И. Стоименов) 

 

34. Разглеждане на обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, проект на ПУП-ПРЗ за 

УПИ LII-555,556,557(ПИ 10135.3506.555,  ПИ 10135.3506.556 и ПИ 10135.3506.557) , 

кв. 28 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, по заявление с рег. 

№АУ036683МЛ/04.05.2020 г. от Мартин Недков и др. 

                                                                            (Докладва арх. И. Стоименов) 

 

35. Разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ X-73“За жилищно строителство“, кв. 9 по плана 

на СО „Сълзица“, гр. Варна, във връзка чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, по заявление рег. 

№АУ036683МЛ/04.05.2020 г. от  Тихомир Трендафилов. 

                                                                           (Докладва арх. И. Стоименов) 
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36. Разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-743 и УПИ XIX-743, кв. 89 по плана на СО 

„Планова“ гр. Варна, във връзка чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, по заявление рег. 

№АУ051767МЛ/30.01.2020 г. от  Димка Димитрова и Виолета Ашикова. 

                                                                           (Докладва арх. И. Стоименов) 

 

37. Разглеждане на обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, проект на ПУП-ПРЗ за 

УПИ I-693,1287“за жилищни и търговско-административни дейности и паркинг“(ПИ 

10135.3505.693 и ПИ 10135.3505.1287) , кв. 60 по плана на СО „Сълзица“,  гр. Варна, 

при съобразяване на трасето на ул. „Поп Димитър“ по ОУПО на Варна, по заявление с 

рег. №АУ020038МЛ/24.02.2020 г. от „ВАРНАКЛИМА“ ЕООД, чрез пълномощник 

Александър Бъчваров. 

                                                                            (Докладва арх. И. Стоименов) 

 Писмо рег. №АУ020038МЛ_004МЛ/12.06.2020 г. от ЕРП-север АД. 

 

38. Разглеждане на заявление с рег.№ АУ046510МЛ/03.06.2020 г. от Наталия 

Ганчева, Цочо Цочев и Богдан Калчев за допускане на ПУП-план извадка-ПРЗ за УПИ ІІ-

451 „за жил.стр.“,  УПИ ІІІ-452 „за жил.стр.“,  УПИ ІV-453 „за жил.стр.“, кв. 21 и улична 

регулация от о.т. 128 до о.т. 131 в частта на ПИ 10135.3511.451, 10135.3511.452, 

10135.3511.453 по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна, от ПП на ПУП-ПРЗ на 

кв. 21 по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р. на гр. Варна, приет с Протокол 

№18/16.06.2020 г. на ЕСУТ. 

                                                                      (Докладва арх. И. Стоименов) 

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

39. Разглеждане на заявление с вх.рег.№ АУ027601АС_009АС/11.06.2020г., от 

Снежана Иванова Петрова за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-138, кв.14 

(10135.5403.138) по плана на СО “Боровец-юг“, гр.Варна. 

 

                                                                                       (Докладва Анани Янков) 

40. Разглеждане на заявление с вх.рег.№ АУ013238АС_008АС/03.06.2020г., от 

Светлана Георгиева Драганова за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXII-

3067, кв.22 (10135.5426.3067) по плана на СО “Ракитника“, гр.Варна. 

 

                                                                                       (Докладва Анани Янков) 

 

41. Разглеждане на заявление с вх.рег.№ АУ001198АС_007АС/08.06.2020г., от 

Александра Николова Рискьова и Стефан Петров Карамилев чрез пълномощник Корнелия 

Маринова Русева за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-228, кв.54 

(10135.5426.228) по плана на СО “Ракитника“, гр.Варна. 

 

                                                                                       (Докладва Анани Янков) 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 19/ 23.06.2020 г. 
 

 

 

 

  
Председател: __________П____________ Зам.председател:____________П___________                                        

_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 19 от 23.06.2020 г. 

гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”43, www.varna.bg 
 

10 

 

  

  

 

42. Разглеждане на заявление с вх.рег.№ АУ083596АС_007АС/21.05.2020г., от 

Нивалин Костадинов Ненков и Албена Кирилова Ненкова за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ за УПИ XX-1637 и УПИ XXI-1637, кв.8 (10135.5549.1637) по плана на СО 

“Прибой“, гр.Варна. 

 

                                                                                       (Докладва Анани Янков) 

 

43. Разглеждане на заявление с вх.рег.№ АУ120372АС_007АС/29.05.2020г., от 

Веселин Миленов Йорданов за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-668, кв.52 

(10135.5403.668) по плана на СО “Боровец-юг“, гр.Варна. 

 

                                                                                       (Докладва Анани Янков) 

 

44. Разглеждане на скица предложение ПУП-план извадка от ПП на ПУП-ПРЗ на кв.3, 

заявление с вх.рег. № АУ039984АС/14.05.2020г., от Кирилка Кирилова Бикова, Христо 

Тодоров Славов и Петранка Кирилова Атанасова за допускане (разрешаване) на 

изменение на УПИ XXII-82, УПИ XIX-79, УПИ XX-80, УПИ XXI-81 и УПИ XXII-82 кв.3, м-ст 

„Патрабана“, гр.Варна. 

 

                                                                                       (Докладва Анани Янков) 

 

45. Преразглеждане на заявление с вх.рег. № АУ017344АС/17.02.2020г., от 

Десислава Георгиева Калинкова за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП-ПР 

за ПИ 10135.5426.3015, кв.5 по плана на СО „Ракитника“, гр.Варна.  

 

                                                                                       (Докладва Анани Янков) 

 

 

Кметство с. Константиново 

 

 

46. Заявление с Вх. №АУ051269КНС/15.06.2020 год. от Варвара Недева Иванова за 

разглеждане и одобряване на схеми по чл. 56 от ЗУТ на преместваем обект -  

едноетажен "фабричен фургон" за съхранение на инвентар и обслужваща дейност, 

нахoдящ се в ПИ 312, по кадастралния план на м-ст. "Припек", зе-ще на с. 

Константиново , общ. Варна    

                                                                                       (Докладва арх. Г. Томова) 

 

47. Заявление с Вх. №АУ052075КНС/16.06.2020 год. от Мирослав Костадинов Русев за 

разглеждане и одобряване на схеми по чл. 56 от ЗУТ на преместваем обект -  

едноетажен "фабричен фургон" за съхранение на инвентар и обслужваща дейност, 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 19/ 23.06.2020 г. 
 

 

 

 

  
Председател: __________П____________ Зам.председател:____________П___________                                        

_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 19 от 23.06.2020 г. 

гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”43, www.varna.bg 
 

11 

 

  

  

нахoдящ се в ПИ 131, по кадастралния план на м-ст "Припек", зе-ще на с. Константиново 

, общ. Варна    

                                                                                       (Докладва арх. Г. Томова) 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

Община Варна 

 

За произнасяне на следващите задачи, предвид тяхната специфика и съгласно Заповед 

№ 3710 от 02.11.2017 г. на Кмета на Община Варна, в състава на ЕСУТ бяха поканени 

инж. геолог Олег Колев и инж. геолог Венцислав Васев. 

 

 

По точка 1 докладва инж. Олег Колев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

След направените обсъждания предложената обхватна скица се приема.   

 

По точка 2 докладва инж. Венцислав Васев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

След обсъждане, се приема представеното ИГП  в определения обхват. То може да 

послужи за вземане на решение за издаване на предварително разрешение/съгласие по 

смисъла на чл. 96 от ЗУТ.  

Да се спазват стриктно препоръките от представената разработка. 

 

По точка 3 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 4 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри, със срок на действие влизане в 

сила на плана на СО „Боровец-север“. 

 

По точка 5 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 6 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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По точка 7 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представената схема, поради следните забележки: 

1. Не са посочени степен на огнеустойчивост на конструктивните елементи на 

обектите; Клас на функционална пожарна опасност; максимално допустими 

застроени площи в зависимост от СОУ. 

        2. Не е посочено външно пожарно водоснабдяване; 

 

По точка 8 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането до окомплектоване на заявлението с действащ ПУП за имота, 

актуална скица от СГКК - Варна; Скица-предложение за ПО да се допълни и 

окомплектова съобразно вида и/или спецификацията на ПО, по реда на чл.56 от ЗУТ и 

съобразно НАРЕДБА на Обс Варна за реда за поставяне на преместваеми обекти по 

смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ/2013 г., доп. 2016 г. 

 

По точка 9 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 10 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри, след като бъде нанесен ПХ. 

 

По точка 11 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането до окомплектоване на заявлението с действащ ПУП за имота, 

актуална скица от СГКК - Варна; Скица-предложение за ПО да се допълни и 

окомплектова съобразно вида и/или спецификацията на ПО, по реда на чл.56 от ЗУТ и 

съобразно НАРЕДБА на Обс Варна за реда за поставяне на преместваеми обекти по 

смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ/2013 г., доп. 2016 г. 

 

По точка 12 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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По точка 13 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 14 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 15 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 16 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положителна становище по представената схема. 

 

По точка 17 докладва арх. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането до : Да се представи договор за право на преминаване или да се 

изчака приключване на процедурата за временен път. 

 

По точка 18 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

По точка 19 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

ЕСУТ не уважава заявлението по отношение на чл.17 от ЗУТ, уважава в частта да се 

удължи срока на заповед за допускане. 

Да се спази чл.75, ал.6 от ЗГ. 

Да се отделят имотите – публична държавна и частна държавна собственост. 
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По точка 20 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съглласува представеният проект. Да се представи нов договор по чл.15 от ЗУТ, 

съгласно изискванията по ЗУТ. 

Проекта да се обяви по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ и да се представи в ЕСУТ за 

приемане. 

 

По точка 21 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ УПИ V-1078 (ПИ 10135.2623.1078) , кв. 189, по плана на 

СО „Траката”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 22 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ УПИ III-1250” за жил.стр.” (ПИ 10135.2723.1250) и УПИ 

X-1251 за жил.стр.” (ПИ 10135.2723.1251), кв. 89, по плана на СО „Траката”, гр. Варна, 

процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 23 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-213 (ПИ 10135.2557.213) , кв.701, по 

плана на „2-ри м.р.”, гр. Варна, за който в законосъобразния срок не са постъпили 

възражения. 

Предлага да се издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 24 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за  УПИ IV-551, кв.46 по  плана на СО „Mанастирски рид, 

Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 25 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за УПИ IV-83 (ПИ 10135.2551.83), кв. 11 по плана на кв. 

„Изгрев”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 
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По точка 26 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се уточни от Отдел „Земеделие“ към Дирекция ОСИСД при Община Варна, дали имота 

попада в селищното образувание или е по §.4 и дали е приложен. 

 

По точка 27 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIX—109 (ПИ 10135.2509.109), кв. 14, по плана 

на СО „Телевизионната кула”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

 

 

 

Район „Одесос“ 

 

По точка 28 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Проектът да се съобрази с указанията в становище рег. № АУ041842ОД-

003ОД/03.06.2020 г. „Електроразпределение Север“ АД. 

Проекта да се окомплектова със схеми по реда на чл.108 от ЗУТ. 

ЗА УПИ ХІІ-579 „за трафопост“ в графичната част на проекта, да се посочи застроителна 

линия и да се отдръпне на 6 м. от рег. линия. 

 

По точка 29 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се нанесат действащите ПУП-ПРЗ. 

Проекта да се изготви съобразно Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 

устройствените планове. 

По отношение на застр. съставка- не са спазени границите на застрояване; не е уточнен 

начина на застрояване. 

По отношение на ул. регулация да се съобрази с чл.117 а от ЗУТ. 

 

По точка 30 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува временното ТКР.  

Да се нанесе 3 - метров тротоар от съществуващия бордюр от страната на Морска 

градина. 
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По точка 31 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представената скица – предложение, тъй като не е спазен чл.32, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

 

По точка 32 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 

10135.4022.33 по КК на гр.Варна, м. „Караулницата“ попадащ в кв.3 от зона Смф1 

(„Джанаварски път“, „Караулницата“), район „Вл.Варненчик“ и улична регулация от о.т.8 

до о.т.9, на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.12 от ЗУТ и задание по 

чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи 

за прилагането му и „Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ 

устройствен план на Община Варна“, при спазване на действащата нормативна уредба 

за Устройство на територията и запазване на ценната едроразмерна растителност. 

На основание чл.152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 

чл.148, ал.3 от ЗООС. 

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се внесе е ЕСУТ за 

приемане. 

Предлага да се издаде заповед по реда на чл.124a, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

Район „Младост“ 

 

По точка 33 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIV-233(ПИ 

№10135.3523.233), кв. 12  по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна, одобрен с Решение 

№2483-5 от Протокол №33/19,26.10.2005 г., на Общински съвет Варна, на основание чл. 

134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, в съответствие с ОУП 

на Oбщина Варна с Правилата и нормативите за прилагането му и „Специфични правила 

и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на Oбщина Варна“, при 

запазване на ценната едроразмерна растителност. 

чл. На основание 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 

чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

Проектът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за 

приемане. 
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С проекта да се представи обемно – устройствено проучване. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ. 

 

По точка 34 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ LII-555,556,557(ПИ 10135.3506.555,  ПИ 

10135.3506.556 и ПИ 10135.3506.557) , кв. 28 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, за 

който в законосъобразния срок не са постъпили възражения. 

Предлага да се издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 35 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения на ПУП-ПРЗ за УПИ X-73“За жилищно строителство“, кв. 9 по плана 

на СО „Сълзица“, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 36 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представения проект, поради некоректна извадка. 

 

По точка 37 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се изпълнят указанията дадени с  Писмо рег. №АУ020038МЛ_004МЛ/12.06.2020 г. от 

ЕРП-север АД. 

 

По точка 38 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-план извадка-ПРЗ за УПИ ІІ-451 „за 

жил.стр.“,  УПИ ІІІ-452 „за жил.стр.“,  УПИ ІV-453 „за жил.стр.“, кв. 21 и улична 

регулация от о.т. 128 до о.т. 131 в частта на ПИ 10135.3511.451, 10135.3511.452, 

10135.3511.453 по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна, приет по точка 27 от 

Протокол №18/16.06.2020 г. на ЕСУТ, съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 

133, ал. 2 от ЗУТ, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането му, 

“Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план 

на Община Варна “, при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на 

територията и запазване на ценната едроразмерна растителност. 

На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 

чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 
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Планът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за 

приемане. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ. 

 

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

По точка 39 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ IV-138, кв.14 (10135.5403.138) по плана на СО 

“Боровец-юг“, гр.Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 40 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XXXII-3067, кв.22 (10135.5426.3067) по плана на 

СО “Ракитника“, гр.Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 41 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ III-228, кв.54 (10135.5426.228) по плана на СО 

“Ракитника“, гр.Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 42 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XX-1637 и УПИ XXI-1637, кв.8 (10135.5549.1637) 

по плана на СО “Прибой“, гр.Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 43 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VI-668, кв.52 (10135.5403.668) по плана на СО 

“Боровец-юг“, гр.Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 
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По точка 44 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се актуализира Предварителен проект на ПУП-ПРЗ за УПИ I - 17, II - 47, III - 57, IV - 

58, V – 33, VI-45 "За жилищно строителство", VII - 3, VIII - 2, IX - 35, X - 36, XI - 37, XII 

- 38, XIII – 4, XIV- 46, XV-34, XVI-59, XVII-48 "За жилищно строителство", XVIII – 17  "За 

трафопост" кв. 3 и улична мрежа заключена между нови осови точки 677, 678, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 по плана на кв. "Патрабана", р-н "Аспарухово", гр. 

Варна съгласуван по точка 29 от Протокол №6/12.02.2019 г. на ЕСУТ. 

 

По точка 45 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи ново задание по чл.125 от ЗУТ , като се уточни основанието за 

изработване на плана. 

 

 

 

Кметство с. Константиново 

 

По точка 46 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема така представената схема с условие в разрешението за поставяне да бъде 

описана следната забележка: ако имота подлежи на отчуждаване след влизане в сила на 

ПНИ, разрешението за поставяне губи своето правно действие и в едномесечен срок 

Възложителя е длъжен да премахне обекта от имота. 

 

По точка 47 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема така представената схема с условие в разрешението за поставяне да бъде 

описана следната забележка: ако имота подлежи на отчуждаване след влизане в сила на 

ПНИ, разрешението за поставяне губи своето правно действие и в едномесечен срок 

Възложителя е длъжен да премахне обекта от имота. 

 

 

 

 

 

Съставил протокола: 
  
…………………П…………………… 
(инж. Силвия Найденова) 
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