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

 

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 21/21.07.2020 г. 

                                                                  

Днес, 21.07.2020 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, арх. Нанкова– район “Одесос”; арх.Димитров, 

арх. Кючукова, арх. Жулев– район “Приморски“, арх. Стоименов – район „Младост“, алх. 

Наумова – район „Владислав Варненчик“, Анани Янков – Район „Аспарухово“, Ирина 

Добрева –Кметство с. Тополи, 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 заявление с вх. рег. АУ 056747ВН/26.06.2020г.за приемане и 

одобряване на инвестиционен проект за Обект: Гараж, находящ се в УПИ XXI-630, кв. 

30, с. Тополи, Варна 

                                                                                /Докладва арх. Б. Божкова/ 

 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. АУ 063637ВН/14.07.2020г. за съгласуване и 

одобряване на инвестиционен проект за Обект: Основен ремонт, преустройство, ремонт 
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на покрив с изграждане на капандури и боядисване на фасада на част от сграда – 

недвижима културна ценност с идентификатор 10135.1507.363.3 , находящ се ул. Шипка 

№6, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна. 

                                                                                      /Докладва арх. Желязкова/ 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 037784 ВН / 07.05.2020 г. от името на Цеца 

Борисова Христова и Христо Василев Христов, за разглеждане и одобряване на схема по 

реда на чл. 56 от ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в 

ПИ 10135.3511.419 , ж.к. „Възраждане“ №83, р-н „ Младост “, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 038582 ВН / 11.05.2020 г. от името на 

Татяна Борисова Димова, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, 

с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 10135.5426.2488, м-

ст „Ракитника-I“, р-н „ Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 059552 ВН / 03.07.2020 г. от името на 

„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, „ПАРКСТРОЙ-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, за разглеждане на схеми за 

поставяне на преместваеми обекти в УПИ I-253,420, кв.69, УПИ II „за търг. комплекс“, кв. 

69 и УПИ I-254, кв. 42, в поземлен имот 10135.513.253 - по реда на чл. 56 от ЗУТ и чл. 7, 

ал. 2 от Специфичните правила и норми за устройство и застрояване на КК „Златни 

пясъци“, гр. Варна, одобрени на 26.06.2020 г. от Министъра на туризма по реда на чл. 13, 

ал. 3 от ЗУЧК, с писмо от МТ изх. № Т-26-З-25 / 01.07.2020 г. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

6. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 060085 ВН / 06.07.2020 г. от името на 

Стела Тихомирова Кунчева, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от 

ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 

10135.5401.3355, СО „Боровец Север“, р-н „ Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

7. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 060138 ВН / 06.07.2020 г. от името на 

Петко Илиев Петков, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, с 

нанесено предложение за разполагане на преместваеми обекти, в УПИ IV-233 „за жил. 

строителство“, кв. 27, СО „Планова“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
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8. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 060888 ВН / 07.07.2020 г. от името на 

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

нанесено предложение за разполагане на преместваеми обекти, в УПИ II-251, кв. 40, к.к. 

„Златни Пясъци“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

9. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 060117 МЛ - 002 ВН / 08.07.2020 г. от 

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

ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 

10135.3516.158, р-н „Младост, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

10. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 061388 ВН / 08.07.2020 г. от името на 

„ИНТЕРИНВЕСТМЪНТС-ВАРНА“ ЕООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на 

чл. 56 от ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 

10135.4022.102, м. Караулницата, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

11. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 061554 ВН / 09.07.2020 г. от името на 

Красен Жечков Боев, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, с 

нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 10135.4503.205, СО 

„Балъм дере“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

12. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 060447 ВН / 07.07.2020 г. от името на 

Национална служба за охрана, представлявана от Илия Иванов Илиев, за издаване на 

разрешение за поставяне на преместваем обект и одобряване на схема за поставяне на 

преместваем обект в ПИ 10135.2567.164, стопанство „Евксиноград“, м. „Евксиноград“, гр. 

Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

13. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 061663 ВН / 09.07.2020 г. от името на Деян 

Йорданов Денев, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, с 

нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 10135.5549.1919, СО 

„Прибой“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
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14. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 061979 ВН / 09.07.2020 г. от името на 

„ХУНЕКС“ ЕООД, за разглеждане на схема за поставяне на преместваеми обекти в УПИ II-

258, кв.41, в поземлен имот 10135.513.620, одобрена на 12.06.2020 г. от Министъра на 

туризма по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК, с писмо от МТ изх. № Т-26-Х-53 / 15.06.2020 г. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

15. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 061932 ВН / 09.07.2020 г. от името на 

Технически Университет – Варна, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 

56 от ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 

10135.2555.24, р-н „Приморски“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

16. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 062885 ВН / 13.07.2020 г. от името на 

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

ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 

10135.5545.346, СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

17. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 062449 ВН / 10.07.2020 г. от името на „Св. 

Св. Константин и Елена холдинг“ 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 „Св. Св. Константин и Елена - 

ЮГ“, общ. Варна, обл. Варна, одобрена на 01.07.2020 г. от Министъра на туризма по реда 

на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК, с писмо от МТ изх. № Т-26-С-164 / 03.07.2020 г. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

18. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 063896 ВН / 14.07.2020 г. от името на 

Камен Христов Николов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, 

с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 10135.4022.100, м. 

Караулницата, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

19. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 064569 ВН / 15.07.2020 г. от името на Иван 

Петров Дражев, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, с 

нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в УПИ XIX-1567, кв. 17а, ПИ 

10135.5549.1919, р-н „Приморски“, ул. „6-та“ №23, гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
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20. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 063888 ВН / 14.07.2020 г. от името на 

„ЕЛИНЕЛ-1“ ООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, с 

нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 10135.4505.269, ж.к. 

„Вл. Варненчик“, II-ри м.р., гр. Варна. 

                                                                           /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

21. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 063888 ВН / 14.07.2020 г. от името на 

“УАЙЗ” АД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ, с нанесено 

предложение за разполагане на преместваем обект, в УПИ I-814,716, кв. 150, ПИ 

10135.1.1003, р-н „Одесос“, бул. „Хр. Ботев“, гр. Варна. 

 

                                                                                     /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

22. Преразглеждане на решение по т.3 от Протокол на ЕСУТ №15/26.05.2020г. за 

разглеждане  и одобряване на процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ  за  

УПИ ХХIХ-2160 и УПИ ХХХ-2160, кв.40 по  плана на СО „Ален мак”, и от о.т.272 до 

о.т.802 гр.Варна, одобрен с Решение №1732-13-17/13 и 14.10.2009г. на ОбС-Варна. 

(заявление с рег.№АУ002368ПР-001ПР-001ПР-001ПР/169.06.20г.) 

 (арх. С. Димитров) 

 

23. Разглеждане на основание чл. 128, ал.13 от ЗУТ за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-1453”за жил. стр.”, кв. 83 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата 

чешма и Дъбравата” гр. Варна, одобрен с Решение № 799-5 от Протокол № 

14/19.12.2012 г. на Общински съвет–Варна. 

 ( арх. С. Димитров) 

 

24. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 

II-2388 (ПИ 10135.2552.2388), кв. 220 по  плана на кв.  „Изгрев”, одобрен с реш. 552-

6/26-27.07.2012г. на ОС Варна ( съгласувано с ЕСО на 22.04.2020). 

(арх. Иван Жулев) 

 

25. Заявление №АУ052070ПР/16.06.2020г. за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за  

изменение на УПИ III-1024, УПИ IV-1024 (ПИ 10135.2575.870), кв. 60 по плана на кв. „ 

Виница”, одобрен със Заповед №Г-21/02.03.1999г.на Кмет на Община Варна. 

  ( арх. Иван Жулев) 
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26. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (3) от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  за УПИ XXXVII-795 

и УПИ XXXVIII-795 (ПИ 10135.2575.795), кв. 10 и улична регулация от о.т.476 до о.т. 

477, по плана  кв. „Виница”, одобрен  със  Заповед № 84/20.11.1985г. на Председателя 

на ИК на ОбНС Варна. 

В законосъобразния срок  са постъпили две възражения: 

- Рег. №РД200108265ВН/15.06.2020-Йорданка Калева и Димо Станчев. 

- Рег. №АУ059719ПР_002ПР_002ПР/15.06.2020-Йорданка Калева и Димо 

Станчев.  

- Рег. №АУ059719ПР_002ПР_001ПР 

 

 (арх. И. Жулев 

 

27. Разглеждане за одобряване на процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ  ПУП-

ПРЗ  за  УПИ ХIV-3787, кв.27 по  плана на СО „Ален мак”, одобрен с Решение №1732-13-

17/13 и 14.10.2009г. на ОбС-Варна. (заявление с рег.№АУ016021ПР-008ПР/24.06.20г.) 

 (арх. С. Димитров) 

 

28. Разглеждане на  основание чл.128, ал. 13 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за  УПИ XV-1885, кв. 

234 (ПИ 10135.2552.1885), кв. 206, по плана на  кв. „Изгрев” гр. Варна, одобрен с 

Решение № 552-6 от Протокол № 10/26,27.07.2012г. на Общински съвет–Варна (писмо 

от СГКК 25.06.20).   

(арх. Иван Жулев) 

 

29. Преразглеждане  на решение на ЕСУТ от Протокол № 17/09.06.2020г. с решение 

по т. 14, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2515.3935, кв. 72 по плана 

на „Ален мак”, гр. Варна, одобрен с Решение №1732-13-17/13 и 14.10.2009г.на 

Общински съвет. 

( арх. С. Димитров) 

 

30. Преразглеждане  на решение на ЕСУТ от Протокол № 17/09.06.2020г. по т. 13, въз 

основа на Заявление с рег. №АУ036267ПР_002ПР/30.06.2020г.  за допускане 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-626 (ПИ 10135.2508.626), кв. 14 по 

плана на СО „Сотира”, гр. Варна, одобрен с Решение №1725-6/13.04.2005г. на Общински 

съвет- Варна. 

 ( арх. E. Kючукова) 

 

 

31. Разглеждане  и одобряване на процедиран по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ  ПУП-

ПРЗ  за  УПИ Х-286, кв.20 по  плана на СО „Ален мак”, гр.Варна, одобрен с Решение 

№1732-13-17/13 и 14.10.2009г. на ОбС-Варна. (заявление с рег.№АУ123471ПР-

008ПР/01.07.20г.) 
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 (арх. С. Димитров) 

 

32. Разглеждане  Заявление №АУ046259ПР/02.06.2020г. за допускане изработване  

на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VI-163 и УПИ VII-162, (ПИ 10135.2508.162 и ПИ 

10135.2508.163), кв. 21 по плана на СО „Сотира” на гр. Варна, одобрен с Решение № 

1725-6/13.04.2005г. на ОбС – Варна (входирана нова скица предложение със Заявление 

№АУ046259ПР_001ПР/02.07.2020г.). 

 ( арх. E. Kючукова) 

 

33. Преразглеждане  на решение на ЕСУТ от Протокол № 11/28.04.2020г. с решение 

по т. 8, Заявление №АУ031359ПР/07.04.2020г. за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XIII-„за общ. обслужване”, кв. 25 по плана  на  СО „Сотира”, гр. 

Варна, одобрен с Решение № 1725-6/13.04.2005г. на ОбНС – Варна (входирани нови 

документи със Заявление №АУ031359ПР_001ПР/03.07.2020г.). 

(арх. Е. Кючукова) 

 

34. Заявление №АУ059372ПР/03.07.2020г. за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XXXVII-227 и УПИ XXXVIII-227, кв. 21 по плана  на  СО „Сотира”, гр. 

Варна, одобрен с Решение № 1725-6/13.04.2005г. на ОбНС – Варна. 

(арх. Е. Кючукова) 

 

35. Разглеждане  на процедиран по  реда  на  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ XVIII-156,157 (ПИ 10135.2039.156 и 10135.2039.157), 

кв. 3 по  плана на м-ст  „Таушан тепе”, з-ще Виница, гр. Варна, одобрен с реш. 2341-8 

по Протокол № 42/05,06.08.2015г. на ОбС Варна. 

 В законосъобразния срок не са постъпили възражения. 

(арх. Иван Жулев) 

 

36. Преразглеждане  на решение на ЕСУТ по т.19 от протокол №17/09.06.20г. на 

процедиран по  реда  на  чл. 128, ал. 13 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПРЗ  за 

изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-1159, кв. 71 по плана на „Ален мак”, гр. Варна, 

одобрен с Решение №1732-13-17/13 и 14.10.2009г.на Общински съвет, във връзка с 

представено становище от ЕРП – Север. 

( арх. С. Димитров) 

 

37. Заявление №АУ053315ПР/18.06.2020г. за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XLIV-347 и УПИ XXVIII-347(ПИ10135.2522.1187,10135.2522.1188), кв. 

6 по плана  на  СО „Акчелар”, гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-166/30.05.2019г. на 

Зам. Кмета на община Варна. 

(арх. Иван Жулев) 
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38. Заявление №АУ058271ПР/01.07.2020г. за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ I-1450 (ПИ 10135.2564.287), кв. 23 по плана  на „Вилна зона”, гр. 

Варна, одобрен със Заповед № 1035/19.09.1961г. на КАБ- Варна. 

(арх. С. Димитров) 

 

39. Преразглеждане  на решение на ЕСУТ по т.9 от протокол №17/09.06.20г. на 

процедиран по  реда  на  чл. 128, ал. 13 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ XXХII-

2728 и УПИ XXХIV-2728  (ПИ 10135.2552.2728), кв. 56 по  плана на кв.  „Изгрев”, 

одобрен с реш. 552-6/26-27.07.2012г. на ОС Варна . 

(арх. Иван Жулев) 

 

40. Разглеждане на процедиран по  реда  на  чл. 128, ал. 13 от ЗУТ за одобряване на 

ПУП-ПРЗ  за УПИ IX-314 (ПИ 10135.2551.314), кв. 107 по  плана на кв.  „Изгрев”, 

одобрен с реш. 552-6/26-27.07.2012г. на ОС Варна . 

(арх. Иван Жулев) 

 

41. Заявление №АГУП20000730ПР/07.07.2020г. за допускане изработване  на ПУП-

ПУР и ПР за ПИ 10135.2526.1442, кв. „Св. Никола”, гр. Варна. 

(арх. Е. Кючукова) 

 

 

42. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 

XXIX-1464 (ПИ 10135.2552.1464), кв. 152 по  плана на кв.  „Изгрев”, одобрен с реш. 

552-6/26-27.07.2012г. на гр. Варна. 

(арх. Иван Жулев) 

 

43. Разглеждане на основание чл. 128, ал.13 от ЗУТ за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ за УПИ LIII-880, кв. 110 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и 

Дъбравата” гр. Варна, одобрен с Решение № 799-5 от Протокол № 14/19.12.2012 г. на 

Общински съвет–Варна. 

 ( арх. С. Димитров) 

 

44. Разглеждане заявление №АУ011644ПР_006ПР_001ПР/08.07.2020г., за 

преразглеждане на т. 8 от Протокол №18/16.06.2020г. на ЕСУТ, във връзка с одобряване 

на ПУП-ПРЗ  за УПИ XLII-14”за жил. стр.” (ПИ 10135.2555.14), кв.1, по плана на 

“Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, одобрен със Заповед 

№Г-290/21.11.95г. на Кмета на Община Варна.  

(арх. И. Жулев) 

 

45. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (8) от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  за УПИ XXXVII-795 

и УПИ XXIII-1826 (ПИ 10135.2575.1826), кв. 58, по плана  кв. „Виница”, одобрен  със  

Заповед № 362/30.09.2016г. на Зам.-Кмет на Община Варна. 

(арх. И. Жулев) 
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46. Разглеждане на основание чл. 128, ал.13 от ЗУТ за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-1646, кв. 121 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и 

Дъбравата” гр. Варна, одобрен с Решение № 799-5 от Протокол № 14/19.12.2012 г. на 

Общински съвет–Варна. 

 ( арх. С. Димитров) 

 

47. Разглеждане на основание чл. 128, ал.13 от ЗУТ за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2784, кв. 121 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и 

Дъбравата” гр. Варна, одобрен с Решение № 799-5 от Протокол № 14/19.12.2012 г. на 

Общински съвет–Варна. 

 ( арх. С. Димитров) 

 

48. Заявление №АУ059553ПР/03.07.2020г. за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за 

изменение на  УПИ XXXVIII -3632,2651,2652,2653,2654 (ПИ 10135.2555.9, ПИ 

10135.2555.233, ПИ 10135.2555.234, ПИ 10135.2555.2602, ПИ 10135.2555.2603), кв.1, 

по плана на “Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, одобрен 

със Заповед №Г-260/10.07.2007г. на Зам.-Кмета на Община Варна. 

(арх. И. Жулев) 

 

49. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 

XI-791 (ПИ 10135.2522.791), кв. 29 по  плана на СО „Акчелар”, одобрен с Решение № 

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

(арх. Иван Жулев) 

 

50. Преразглеждане на т.13 от Протокол №37/15.10.2019г. за одобряване на ПУП-ПРЗ 

за УПИ XXI-31 ,  кв.50-Б, по плана на кв. “Виница”, гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-

381/07.10.2016г. на Зам. Кмета на община Варна. 

 

( арх.И. Жулев) 

 

51. Заявление №АУ058527ПР/01.07.2020г. за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за  

изменение на УПИ XX-1722 одобрен със Заповед № Г-284/04.10.2017г. на Зам. Кмета на 

община Варна и УПИ XXI-500 одобрен със Заповед № Г-177/20.06.2019г. на Зам. Кмета 

на община Варна, кв. 40 по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна. 

( арх.И. Жулев) 

 

52. Поправка на записа за Решение на ЕСУТ  т. 9 от Протокол №18/16.06.2020г. 

 

( арх.И. Жулев) 
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53. Разглеждане  за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. (13) от ЗУТ  ПУП-

ПРЗ за УПИ ХIХ-2418 (ПИ 10135.2517.2418), кв. 108 по плана на СО „Манастирски рид, 

Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна. 

( арх. С. Димитров) 

 

 

 

 

 

Район „Младост“ 

 

54. Разглеждане по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, проект на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1367 

„за жил.стр.“, кв. 33 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, по заявление с рег. 

№АУ061012МЛ/08.07.2020 г. от Бисер Николов  

                                                                             

                                                                              (Докладва арх. И. Стоименов) 

 

 

55. Разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-832,833 „за жил.стр.“, кв. 57 по плана на СО 

„Сълзица“, гр.Варна, във връзка с чл.128, ал. 13 от ЗУТ, по заявление с рег.№ 

АУ035159МЛ/27.04.2020 г. 

                                                                           (Докладва арх. И. Стоименов) 

 

 

 

56. Преразглеждане 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) 

 

57.  Разглеждане на основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ,  ПУП-РУП за УПИ ХV-524,525 и 

XVI-526,527, кв. 55 по плана на 16 м.р. на гр.Варна. 

                                                                                          

                                                                                       (Докладва арх И. Стоименов) 

 

58. Преразглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ III-1250 и УПИ XII-1250, кв. 99 по плана на 

СО „Планова“ гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, по заявление рег. 

№АУ015276МЛ/11.02.2020 г.  

                                                                 

                                                                        (Докладва арх. И. Стоименов) 
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Район „Аспарухово“ 

 

59. Разглеждане на заявление с вх.рег.№ АУ044876АС/29.05.2020г., от Христо 

Младенов Христов чрез пълномощник Росица Стоянова Харизанова за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-5258, кв.11 (10135.5403.5258) по плана на СО 

“Боровец-юг“, гр.Варна. 

 

                                                                                               (Докладва Анани Янков) 

 

60. Разглеждане на скица предложение ПУП-план извадка от ПП на ПУП-ПРЗ на 28-ми 

м.р. съгласуван с протокол №45/15.12.2015г., т.7 на ЕСУТ при община Варна и 

актуализация одобрена с протокол №28/23.07.2019г., т.46 на ЕСУТ, заявление с вх.рег. 

№ АУ014619АС_028АС/01.06.2020г., от Милко Стоянов Гочев и Кръстинка Кателиева 

Костова за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ V-23, кв.74 (10135.5505.23) по 

плана на 28-ми м.р., гр.Варна. 

 

                                                                                                  (Докладва Анани Янков) 

  

61. Разглеждане на заявление с вх.рег. №АУ031560АС/07.04.2020г. от Стефан 

Стефчев Стефанов чрез пълномощник Лъчезар Красимиров Костов за допускане 

(разрешаване) на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идент.№ 10135.5545.3960, кв.42 с 

проектен номер на УПИ X-3960 по плана на СО „Зеленика“, гр.Варна. 

 

 

                                                                                               (Докладва Анани Янков) 

 

 

 

 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

 

62. Разглеждане на Предварителен проект за ПУП-ПРЗ на кв.50 по плана на СО 

„Ментеше“, гр.Варна, по заявление рег.№ АУ112844Вл-016Вл/06.07.2020 г. 

 

- Становище от ВиК рег.№АУ112844Вл-008Вл/23.06.2020 г. 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

63. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.10 от ЗУТ Предварителен проект за 

ПУП-ПРЗ на кв.26 по плана на СО „Ментеше“, гр.Варна, по заявление рег.№ 

АУ003217Вл-005Вл/16.06.2020 г. от Тихомир Петров Тодоров. 
 

Постъпили са: 
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1) Искане рег. №РД20011972Вл/29.06.2020 г. от Иванка Георгиева Радева, 

собственик на ПИ 10135.4501.1826 

2) Молба рег. №РД20012276Вл/02.07.2020 г. от Милен Ангелов Иванов, 

собственик на ПИ 10135.4501.271 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

64. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-

711 (ПИ 10135.4510.711), кв.17 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, по заявление рег.№ 

АУ039692Вл/14.05.2020г. от „БУРОВ“ ЕООД, чрез пълномощник Мария К. Аврониева. 

 

Докладва: арх.Цв.Наумова 
 

 

65. Разглеждане на ПУП-ПРЗ за кв.42 и кв.43 и улична регулация от о.т.361 до 

о.т.678 и от о.т.675 през о.т.676 до о.т.677 по плана на СО „Ментеше“, район 

„Вл.Варненчик“, гр.Варна, фаза: Предварителен проект, по заявление рег.№ 

АУ076961Вл-015Вл/16.07.2020 г. 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

66. Преразглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-РУП за УПИ ХV-324 

(ПИ 10135.4507.340), кв.10 по плана на ПЗ „Метро“, гр.Варна, по заявление рег.№ 

АУ029048Вл-002Вл/23.06.2020г. от „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД, представлявано от Мирослав 

Иванов Митрофанов. 

Докладва: арх.Цв.Наумова 
 

 

67. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП план-извадка ПРЗ за 

УПИ III-614 „за жилищно строителство“ (ПИ 10135.4503.614), кв.6 от проект на ПУП-ПРЗ 

на кв. „Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна, по заявление рег.№ АУ043007Вл/ 

26.05.2020 г. от Росица Драганова Атанасова. 

 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

68. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП план-извадка ПРЗ за 

УПИ V-106 „за жилищно строителство“ (ПИ 10135.4503.106), кв.8 от проект на ПУП-ПРЗ 

на кв. „Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна, по заявление рег.№ АУ043981Вл/ 

27.05.2020 г. от Росица Станева Христова. 

 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

69. Разглеждане на заявление рег.№ АУ058719Вл/02.07.2020г. за актуализация на ПП 

на ПУП-ПРЗ за кв.23 по плана на СО „Ментеше”, гр. Варна, приет с протокол № 28/04-

05.08.2015 г., т.63 на ЕСУТ, актуализиран юни 2020г. 
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Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

70. Корекция в решение по т. 32 от Протокол №19/23.06.2020г. 

- Вместо „…ПИ 10135.4022.33…“ да се чете „…ПИ 10135.4022.135…“ 

                                                                                         Докладва: арх.Цв.Наумова 

71. Разглеждане на заявление рег. №АУ062202Вл/10.07.2020 г. от Димитър Златанов 

Петров, чрез пълномощник Анна Димитрова  Димитрова за допускане изработване на 

проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-886 (ПИ 10135.4505.427), кв.9 по плана на 

ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., гр.Варна, одобрен с Решение №2548-17 от Протокол 

№25/28, 29.07.2010 г. на Общински съвет-Варна. 

                                                                                    Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

72. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП план-извадка ПРЗ за 

УПИ ХII-157 „за жилищно застрояване“ (ПИ 10135.4501.157), кв.20 по плана на СО 

„Ментеше“, гр.Варна, по заявление рег.№ АУ044560Вл/28.05.2020 г. от Любомира 

Пламенова Спирдонова и Пламен Михайлов Симеонов. 
 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

73. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ Х-665 

„смесено предназначение“ (ПИ 10135.73.665) и УПИ ХI-666 „за обществено обслужване“ 

(ПИ 10135.73.666) и улица с о.т.3731 и о.т.3732 в кв.3 по плана на ПЗ „Планова“, 

гр.Варна, по заявление рег. №АУ045388Вл/01.06.2020 г. от Христо Николов Недялков и 

др., чрез пълномощник адв. Александрина М. Ковачева. 

 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

74. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП план-извадка ПРЗ за 

УПИ III-387 „за жилищно строителство“ (ПИ 10135.4503.387), кв.8 от проект на ПУП-ПРЗ 

за кв. „Балъм дере“, гр.Варна, по заявление рег.№ АУ050006Вл/11.06.2020 г. от 

Красимир Илиев Колев. 

 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

75. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ IV-61 „за 

търговска, складова, обслужващи дейности и офис сграда“ (ПИ 10135.4019.61), кв.1 в 

устройствена зона Жм, м. „Терасите“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна, по заявление 

рег.№ АУ053277Вл/18.06.2020г. от „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД, чрез пълномощник Орлин Н. 

Трандов. 
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- Писмо вх.№АУ053277Вл-003Вл/15.07.2020 г. от ЕРП СЕВЕР АД 
 

 

Докладва: арх.Цв.Наумова 

 

 

Район „Одесос“ 

 

76. Разглеждане на възражение срещу обявения по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП-

ПРЗ и РУП за УПИ II-280, кв. 15 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 12: 

          - възражение рег. № АУ007104ОД-003ОД/10.03.2020 г. от собствениците на имот 

на ул. „Иларион Макариополски“ № 10, гр. Варна.  

 

                                                         Докл. арх. М. Златева  

 

77. Разглеждане на възражение срещу обявения по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП-

ПРЗ и РУП за УПИ I-378 „жилищно“, кв. 373 по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, 

ул. „Христо Попович“ № 28: 

 

- възражение рег. № АУ027140ОД-011ОД/12.06.2020 г. 

                                                         Докл. арх. М. Златева  

 

78. Разглеждане на възражение срещу обявения по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ 

ПУП –ПРЗ и РУП за УПИ XI-322 „за жилищно строителство“ и улична регулация от о.т. 

3735 до о.т. 3736, кв. 185 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 

84. 

 

 възражение рег. № АУ090053ОД-002ОД/02.06.2020г. 

                                                                                                   Докл. арх. М. Златева 

79. Разглеждане на заявление рег. № АУ057147ОД/29.06.2020г. за допускане на ПУП-

ПРЗ за изменение на УПИ IX-8 (ПИ № 10135.1507.102), кв. 14 по плана на 8-ми м.р. на 

гр. Варна, ул. „27-ми юли“ № 25. 

                                                                                    Докл. арх. М. Златева   

 

80. Приемане на обявения по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ XV-

73 „за жилищно строителство“, кв. 282 по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Поп 

Харитон“ № 85.  

                                                                                               Докл. арх. М. Златева   
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81. Преразглеждане на заявление рег. № АУ030234ОД/01.04.2020 г. за допускане на 

ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VIII-12 (ПИ № 10135.51.190), кв. 211 по плана на 12-ти 

м.р. на гр. Варна, ул. „Наум“ № 28. 

 

     Докл. арх. М. Златева  

 

82. Приемане на обявения по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ XIII-

592,593,594 „за жил. стр.“, кв. 301 по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Цар Иван 

Страцимир“ № 26,28 и 28А.  

                                                                                                     Докл. арх. М. Златева   

 

83. Приемане на обявения по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-РУП за УПИ III-8 (ПИ 

10135.1026.75), кв. 579 по плана на 14-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Неофит Рилски“ № 35. 
 

 

                                                         Докл. арх. М. Златева 

 

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

РУП за УПИ I-1767 (ПИ № 10135.1507.909) и УПИ VI-912 (ПИ № 10135.1507.912), кв. 64 

по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ № 23 и 25 по заявление рег. № 

АГУП20000759ОД/13.07.2020 г. 

 

     Докл. арх. М. Златева  

 

 

85.  Разглеждане на възражения срещу обявения по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ 

ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-200 „за жил. стр.“, кв. 155 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, 

ул. „Константин Доганов“ № 5. 

 

 възражение Рег. № АУ040904ОД-003ОД/05.06.2020 г. 

 предложение Рег. № АУ040904ОД-004ОД/10.06.2020 г. 

 

                                                                                                   Докл. арх. М. Златева 

86.  Допълване на решение по точка 21 от Протокол №17/09.06.2020 г. 

 

                                                                                                   Докл. арх. М. Златева 
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Кметство с. Тополи 

 

87. Заявление вх. № РД20013295ТПЛ/16.07.2020 г. за предварително разглеждане, 

съгласно чл. 128, ал. 8 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1 „За складова и търговска дейност“, кв. 1 (ПИ № 

72709.12.1) по плана на местност „Пред гробищата“, з-ще с. Тополи, Община Варна. 

 

                                                                                       (Докладва Ирина Добрева) 

 

Кметство с. Константиново 

 

88. Заявление с Вх. №АУ055728КНС/24.06.2020 год. от Надежда Николаева Колева и 

Ваня Николаева Колева – чрез пълн. Красен Йорданов Христов за разглеждане и 

одобряване на проект ПУП-ПРЗ за УПИ XXII– 234, кв. 11 по плана на в. з. „Лазур“, 

землище на с. Константиново, общ. Варна .  

                                                                                       (Докладва арх. Г. Томова) 

89. Заявление с Вх. № АУ055878КНС/24.06.2020 год. от Димитричка Димитрова 

Ванкова за разглеждане и одобряване на схеми по чл. 56 от ЗУТ на преместваем обект – 

„два фабрични фургони“ за съхранение на инвентар и обслужваща дейност, находящ се 

ПИ 399 по кадастралния план на с. о. “Крушова  градина“, з-ще на с. Констанитново, 

общ. Варна. 

                                                                                       (Докладва арх. Г. Томова) 

90. Заявление с Вх. №АУ058391КНС/15.06.2018 год. от Светослав Георгиев Стоянов 

за приемане и одобряване на проект ПУП-ПРЗ за УПИ I-13, II-14, III-2, IV-3, V-4, VI-за 

траф., VII-5, VIII-6, IX-7, X-8, XI-за траф., XII-9, XIII-10, XIV-11, XV-12 , в кв.1 и улична 

регулация от о.т. 1 до о.т. 11 по плана на местност "Ешекчия", землище на с. 

Константиново, Общ. Варна 

                                                                                               (Докладва арх. Г. Томова) 
 

 

 

Община Варна 

 
91. Разглеждане на заявление рег.№ АУ057247ВН_003ВН/13.07.2020г. от „Св. Св. 

Константин и Елена Холдинг“ АД, на основание чл.128, ал.8 от ЗУТ за предварително 

разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-314 „за жилищни сгради и ТП“ и УПИ X-314 „за 

хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и ТП“ /ПИ № 10135.2569.314/ в кв.19 

по плана св.св. „Константин и Елена“, гр.Варна, фаза: Изменение. 

                                                                             /Докладва арх. Златина Илиева/ 
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92. Разглеждане на заявление рег. № АУ063406ВН/14.07.2020г. на основание чл.128, 

ал.8 от ЗУТ за предварително разглеждане на ПУП-ПРЗ за ПУП-ПРЗ на УПИ VII-30 и УПИ 

VIII-30 /ПИ № 10135.2568.30/ в кв.30 по плана св.св. „Константин и Елена“, гр.Варна, 

фаза: Изменение. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

93. Разглеждане на заявление рег.№ АУ061610ВН/09.07.2020г. от „Паркинг Левски“ 

ООД за допускане (разрешаване) на изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I „за 

жилищно строителство, трафопост, надземни гаражи и подземен паркинг“, кв.5 и 

изменение на улична регулация от о.т.60 до о.т.65 по плана на 17м.р., гр.Варна 

                                                                             /Докладва арх. Златина Илиева/ 

 

94. Преразглеждане 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. 

                                                                             /Докладва арх. Златина Илиева/ 

 

95. Преразглеждане на заявление рег.№ АУ032756ВН/14.04.2020г. от „Матадор 

България“ ЕООД за допускане изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-410033, 

кв.30 /ПИ №10135.4510.453 по КККР на гр.Варна/ и изменение на улична регулация по 

плана на ЗПЗ, гр.Варна 

                                                                             /Докладва арх. Златина Илиева/ 

 

96. Разглеждане на заявление с рег. №АУ066326ВН/20.07.2020г. „Технолопис 

България“ АД за допускане (разрешаване) на изработване на КПИИ за УПИ XII-

29001,29002,29003, 29004, 29005 , кв.1 „за търговски комплекс“ по плана на ПЗ 

Планова, гр.Варна, район Вл. Варненчик. 

                                                                             /Докладва арх. Златина Илиева/ 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

Община Варна 

 

По точка 1 докладва арх. Б. Божкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представения инвестиционен проект предлага на Главен архитект да го 

одобри и да издаде разрешение за строеж. 

 

По точка 2 докладва арх. Йовка Желязкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представения инвестиционен проект предлага на Главен архитект да го 

одобри и да издаде разрешение за строеж, след като се представи актуална скица от 

СГКК за имота, сградата и обекта. 

 

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. 

 

По точка 5 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище по представената схема.  

Да се посочат степен на огнеустойчивост на конструктивните елементи на обектите; 

Клас на функционална пожарна опасност; максимално допустими застроени площи в 

зависимост от СОУ. 

 

По точка 6 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

сила на ПУП-ПРЗ на СО „Боровец- север“. 
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По точка 7 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 8 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище по представеното предложение. 

 

По точка 9 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. Да се уточни за кой имот се отнася 

искането. 

 

По точка 10 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 11 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 12 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище по представената схема. 

Проектът подлежи на съгласуване с НИНКН по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН. 

 

По точка 13 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Представеното предложение не отговаря на ПО /преместваем обект/ по смисъла на 

чл.56, ал.1 от ЗУТ. 
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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: 

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 17 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище по представената схема. 

 

По точка 18 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представят копие от действащи  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”, 

актуална скица на имота от СГКК – Варна. Схемата за поставяне да бъде изготвена върху 

действащ ПУП-ПРЗ за УПИ IV-31, кв.3, ПИ 10135.4022.100, м. Караулницата, р-н „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна. Не е посочено как ще се осъществява външното водоснабдяване 

за пожарогасене съгласно изискванията на чл. 161 и чл. 170, ал.2 от Наредба № Iз-1971. 

По точка 19 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 20 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представят копие от действащи  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”, 

актуална скица на имота от СГКК – Варна. 
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По точка 21 докладва арх. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Схемата и проектната документация да бъде окомплектована и представена съгласно чл. 

56 от ЗУТ, изготвена от правоспособни лица по съответната част с приложени 

удостоверение за проектантска правоспособност и застраховка за текущата година. 

Схемата за поставяне да бъде изготвена върху действащ ПУП-ПРЗ за УПИ I-814,761 „за 

етажен паркинг и административни сгради“, кв. 150, по плана на 7-ми м.р., като 

еднозначно да определя пространственото разположение и размерите на обекта. Към 

схемата се предоставят архитектурно-художественото оформление на преместваемите 

обекти, инженерно-техническа част или конструктивно становище, където да се обоснове 

временното закрепване върху терена съгл. § 5, т.80 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ. 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

По точка 22 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се котира тупик към УПИ ХХХ-2160 – 3,5 м. 

 

По точка 23 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Проекта не отговаря на Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на устройствените 

планове, извадката да се коригира , липсва номер на квартал. 

 

По точка 24 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ  за УПИ II-2388 (ПИ 10135.2552.2388), кв. 220 

по  плана на кв. „Изгрев”, 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 25 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-1024, 

УПИ IV-1024 (ПИ 10135.2575.870), кв. 60 по плана на кв. „ Виница”, одобрен със 

Заповед №Г-21/02.03.1999г.на Кмет на Община Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 

от ЗУТ, чл.15 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 
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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. 

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

 

По точка 26 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Уважава постъпилите възражения. Следва проекта да се коригира съобразно тях, след 

което да се обяви по реда на чл.128, ал.10 от ЗУТ. 

 

По точка 27 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-3787, кв.27 по  плана на СО „Ален мак”, 

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 28 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Потвърждава решение по точка 8 от Протокол №15/26.05.2020 г. 

 

По точка 29 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

10135.2515.3935  и ПИ 10135.2515.3934, кв. 72, по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна, 

на основание чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от ЗУТ, и задание по чл.125, във 

връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ, при съобразяване с влезлия в сила ПУП-ПУР на СО „Ален 

мак“, одобрен с Решение № 1732-13-17/ 13 и 14.10.2009 г. на Общински съвет – Варна, 

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. 
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По точка 30 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-626 (ПИ 

10135.2508.626), кв. 14 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна, одобрен с Решение №1725-

6/13.04.2005г. на Общински съвет- Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

чл.81, ал.4 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. 

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

 

По точка 31 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за  УПИ Х-286, кв.20 по  плана на СО „Ален мак”, 

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 32 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VI-163 и 

УПИ VII-162, (ПИ 10135.2508.162 и ПИ 10135.2508.163), кв. 21 по плана на СО „Сотира” 

на гр. 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. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ. 
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По точка 33 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIII-„за 

общ. обслужване” (ПИ 10135.2508.1302), кв. 25 по плана на СО „Сотира” на гр. Варна, 

на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 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. 

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

 

По точка 34 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XXXVII-227 

и УПИ XXXVIII-227, кв. 21 по плана  на  СО „Сотира”, гр. Варна, одобрен с Решение № 

1725-6/13.04.2005г. на ОбНС – 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. 

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

 

По точка 35 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ  за УПИ XVIII-156,157 (ПИ 10135.2039.156 и 

10135.2039.157), кв. 3 по  плана на м-ст  „Таушан тепе”, з-ще Виница, 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 36 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-1159, кв. 71 по 

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

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 21/ 21.07.2020 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:_____________П__________                                        

_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 21 от 21.07.2020 г. 

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

26 

 

  

  

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

 

 

По точка 37 докладва арх. Иван Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XLIV-347 и 

УПИ XXVIII-347(ПИ10135.2522.1187,10135.2522.1188), кв. 6 по плана  на  СО „Акчелар”, 

гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-166/30.05.2019г. на Зам. Кмета на община 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. 

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

 

По точка 38 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се приложи чл.117а от ЗУТ. 

 

По точка 39 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за УПИ XXХII-2728 и УПИ XXХIV-2728  (ПИ 

10135.2552.2728), кв. 56 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. 

 

По точка 40 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за УПИ IX-314 (ПИ 10135.2551.314), кв. 107 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. 

 

По точка 41 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането до представяне на съгласие от Министерството на отбраната за 

участие в разработката. 

Имота да се нанесе в СГКК- Варна, както и сградите в него. 
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По точка 42 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за УПИ XXIX-1464 (ПИ 10135.2552.1464), кв. 152 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. 

 

По точка 43 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представения проект, следва да се предвиди функция на ПИ от изток и от юг. 

 

По точка 44 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Потвърждава свое решение по точка 8 от Протокол №18/16.06.2020 г. 

 

По точка 45 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представения проект, тъй като не отговаря на ЗУТ, ОУП на Община Варна и 

Наредба №7 от 2003 ПНУОВТУЗ. 

 

По точка 46 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-1646, кв. 121 по плана на СО 

„Манастирски 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 47 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2784, кв. 121 по плана на СО „Манастирски 

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 48 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XXXVIII -

3632,2651,2652,2653,2654 (ПИ 10135.2555.9, ПИ 10135.2555.233, ПИ 10135.2555.234, 

ПИ 10135.2555.2602, ПИ 10135.2555.2603), кв.1, по плана на “Жилищна група, западно 

от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, одобрен със Заповед №Г-260/10.07.2007г. на 
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Зам.-Кмета на Община 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. 

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

 

По точка 49 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи ново удостоверението от СГКК - Варна на основание чл.65, ал. 5 от 

Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. в съответствие с проекта. 

 

По точка 50 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-31, кв.50-Б, по плана на кв. 

“Виница”, 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 51 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XX-1722 

одобрен със Заповед № Г-284/04.10.2017г. на Зам. Кмета на община Варна и УПИ XXI-

500 одобрен със Заповед № Г-177/20.06.2019г. на Зам. Кмета на община Варна, кв. 40 

по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

чл.15, ал.3 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. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ. 
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По точка 52 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ  за УПИ II-621”за жил. цтр.” (ПИ 10135.2052.621), кв. 34 

по  плана на СО „Виница север”, 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 53 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-2418 (ПИ 10135.2517.2418), кв. 108 по плана 

на СО „Манастирски 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. 

 

 

 

 

Район „Младост“ 

 

По точка 54 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1367 „за жил.стр.“, кв. 33 по плана на СО 

„Планова“, 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 55 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ IV-832,833 „за жил.стр.“, кв. 57 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 56 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-743 и УПИ XIX-743, кв. 89 по плана на СО 

„Планова“ 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 57 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не съгласува представения проект,  по отношение на подземното застрояване в УПИ ІІІ-

513. 

 

 

По точка 58 докладва арх. Стоименов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ III-1250 и УПИ XII-1250, кв. 99 по 

плана на СО „Планова“ гр. Варна,  за който в законосъобразния срок не са постъпили 

възражения. 

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

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

По точка 59 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-5258, кв.11 (10135.5403.5258) 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 60 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Представената скица – предложение не отговаря на Предварителния проект на 28-ми 

м.р. 

 

По точка 61 докладва Анани Янков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

ид.10135.5545.3960, кв.42 по плана на СО „Зеленика“, гр.Варна, на основание чл.124а, 

ал.5 от ЗУТ, при условията на чл.16 от ЗУТ, и задание по чл.125, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ във 

връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7 от ЗУТ, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на СО 

„Зеленика“, одобрен с Решение №3409-7 от Протокол №35/22, 23 и 29.06.2011г. на 

ОбНС - Варна, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането му и 

„Специфични правила и нормативи към окончателният проект за Общ устройствен план 

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

територията 

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 и одобряване. 

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

 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

 

По точка 62 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема Предварителен проект за ПУП-ПРЗ на кв.50 по плана на СО „Ментеше“, гр.Варна. 

 

По точка 63 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

 Не уважава Искане рег. №РД20011972Вл/29.06.2020 г. от Иванка Георгиева 

Радева, собственик на ПИ 10135.4501.1826 

 Уважава Молба рег. №РД20012276Вл/02.07.2020 г. от Милен Ангелов Иванов, 

собственик на ПИ 10135.4501.271- да ес нанесе сградата в СГКК. 

 

Приема Предварителен проект за ПУП-ПРЗ на кв.26 по плана на СО „Ментеше“, гр.Варна. 

 

По точка 64 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема, поради следните забележки: 

 В УПИ ІІ-1151 да остане застрояването от действащия за него план. 

 За УПИ ІV и V да не се променя застрояването, тъй като не са част от 

разработката. 

 

По точка 65 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането да представяне на решение съобразено с ВиК мрежата, да бъде 

нанесен сервитута. 

Проекта да се обяви по реда на 128, ал.10 от ЗУТ. 

 

По точка 66 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП - РУП за УПИ ХV-324 (ПИ 10135.4507.340), кв.10 по плана на 

ПЗ „Метро“, 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. 
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По точка 67 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-614 „за жилищно строителство“, 

кв.6 от проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, 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 68 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-106 „за жилищно строителство“, 

кв.8 от проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, 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 69 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Приема ПУП-ПРЗ-Предварителен проект-Актуализация на кв.23 по плана на СО 

„Ментеше“. 

По точка 70 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Коригира свое решение по точка 32 от Протокол №19/23.06.2020 г., като вместо „…ПИ 

10135.4022.33…“, да се чете „…ПИ 10135.4022.135…“. 

По точка 71 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-

ПРЗ за УПИ VIII-886 (ПИ 10135.4505.427), кв.9 по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., 

гр.Варна, одобрен с Решение № 2548-17 от Протокол № 25/28, 29.07.2010 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 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, при 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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Проектът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се представи в ЕСУТ 

за приемане. 

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

 

По точка 72 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-157 „за жилищно застрояване“ 

(ПИ 10135.4501.157), кв.20 по плана на СО „Ментеше“, 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 73 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ Х-665 „смесено предназначение“ (ПИ 

10135.73.665) и УПИ ХI-666 „за обществено обслужване“ (ПИ 10135.73.666) и улица с 

о.т.3731 и о.т.3732 в кв.3 по плана на ПЗ „Планова“, 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 74 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-387 „за жилищно строителство“ 

(ПИ 10135.4503.387), кв.8 от проект на ПУП-ПРЗ за кв. „Балъм дере“, 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 75 докладва арх. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ IV-61 „за търговска, складова, обслужващи 

дейности и офис сграда“ (ПИ 10135.4019.61), кв.1 в устройствена зона Жм, м. 

„Терасите“, район „Вл.Варненчик“, 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 21/ 21.07.2020 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:_____________П__________                                        

_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 21 от 21.07.2020 г. 

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

34 

 

  

  

Район „Одесос“ 

 

По точка 76 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждане на възражението до изясняване статута на сградата в УПИ І, дали е 

въведена в експлоатация. 

По точка 77 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема постъпилото възражения, тъй като проекта отговаря на чл.21 от ЗУТ. 

Районната администрация разполага със съдебното решение.  

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-378 

„жилищно“, кв. 373 по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Христо Попович“ № 28. 

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

По точка 78 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Добрев. 

Уважава възражение рег. № АУ090053ОД-002ОД/02.06.2020г. 

Проекта да се коригира и да се обяви по реда на чл.128, ал.10 от ЗУТ. 

 

По точка 79 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представеното искане за изменение. 

Да се изследва застрояването в съседните имоти. 

 

По точка 80 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представения проект, тъй като извадката е некоректна, матрицата е грешна, 

План за регулация да се коригира по отношение на рег. линии на УПИ V-11. 

 

По точка 81 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се коригира във връзка с височината на съседната сграда. 
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По точка 82 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ XIII-

592,593,594 „за жил. стр.“, кв. 301 по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Цар Иван 

Страцимир“ № 26,28 и 28А, 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 83 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Начина и характера на застрояване не могат да се изменят с РУП. 

 

По точка 84 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представения проект за ПУП-РУП за УПИ I-1767 (ПИ № 10135.1507.909) и УПИ 

VI-912 (ПИ № 10135.1507.912), кв. 64 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Сан 

Стефано“ № 23 и №25. 

Проектът подлежи на съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН. 

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

приемане. 

 

По точка 85 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Уважава възражение Рег. № АУ040904ОД-003ОД/05.06.2020 г. 

Не уважава предложение Рег. № АУ040904ОД-004ОД/10.06.2020 г. 

Проекта да се коригира съобразно възражението и да се проведе процедурата по чл.128, 

ал.10 от ЗУТ. 

 

По точка 86 докладва арх. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Допълва решение но точка 21 от Протокол №17/09.06.2020 г., както следва: 

„Проектът подлежи на съгласуване с НИНКН по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН, като 

преди съгласуване плана да се представи в ЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 8 от ЗУТ.“ 

 

 

 

 

 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 21/ 21.07.2020 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:_____________П__________                                        

_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 21 от 21.07.2020 г. 

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

36 

 

  

  

Кметство с. Тополи 

 

По точка 87 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува ПУП-ПРЗ за УПИ I-1 „За складова и търговска дейност“, кв. 1 (ПИ № 72709.12.1) по плана 

на местност „Пред гробищата“, з-ще с. Тополи, Община Варна. 

Да се представи становище от Дирекция ИИБ при Община Варна по отношение на 

пътната връзка. 

Да се измени във връзка с чл.62, ал.2 от АПК Заповед №165/14.03.2019 г. на Главен 

архитект в частта на правните основания, да бъде „…чл.17 от ЗУТ…“. 

Проекта да се съгласува с експлоатационното дружество по отношение на газопровода. 

 

 

 

Кметство с. Константиново 

 

По точка 88 докладва арх. Г. томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи изменение на кадастралната карта. 

 

По точка 89 докладва арх. Г. томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема така представената схема. В забележка в схемата и разрешението за поставяне  

да се изпише: 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 90 докладва арх. Г. томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представения проект. 

Да се представи решение на Комисия по чл.210 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 21/ 21.07.2020 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:_____________П__________                                        

_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 21 от 21.07.2020 г. 

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

37 

 

  

  

Община Варна 

 

По точка 91 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представения проект по реда на чл.128, ал.8 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-314 

„за жилищни сгради и ТП“ и УПИ X-314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни 

сгради и ТП“ /ПИ № 10135.2569.314/ в кв.19 по плана св.св. „Константин и Елена“, 

гр.Варна. 

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

приемане. 

 

По точка 92 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представения проект по реда на чл.128, ал.8 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за ПУП-ПРЗ 

на УПИ VII-30 и УПИ VIII-30 /ПИ № 10135.2568.30/ в кв.30 по плана св.св. „Константин и 

Елена“, гр.Варна. 

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

приемане. 

 

По точка 93 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Димитър Стефанов. 

Да се представи съгласие от Дирекция ОСИСД при Община Варна. 

 

По точка 94 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се издаде Заповед за отказ от допускане. 

 

По точка 95 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи становище от Дирекция ИИБ при Община Варна по отношение на 

комуникационното решение. 

 

По точка 96 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване на КПИИ за УПИ XII-

29001,29002,29003, 29004, 29005„за търговски комплекс“ ,кв.1, по плана на Паркова 

зона за обществено обслужване /ОПЗ/, район „Вл. Варненчик“, гр.Варна, представляващ 

http://www.varna.bg/
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изменение на Заповед № Г-78/07.04.2005 г. на Зам.кмет на Общена Варна, на основание 

чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал. 2 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 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 в ЕСУТ за 

приемане. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ във 

връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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