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УТВЪРДИЛ:…………П……………… 
      Главен архитект на Община Варна 
      /арх. Виктор Бузев/ 

 
 
  

 П Р О Т О К О Л  № 02/11.01.2022 г. 
                                                                  

Днес, 11.01.2022 г. се проведе заседание на Експертния съвет по устройство на 
територията при Община Варна, назначен със Заповед  № 2705/25.08.2021 г. на Кмета на 
Община Варна и Заповед №21/07.01.2022 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, Галя Неделчева Георгиева – представители на 
Министерство на земеделието и храните – ОД „Земеделие“ -  Варна 
3. подп. Светлозар Борисов Георгиев, Росица Иванова Сердарова – представител на 
Военноморски сили - Командване на ВМС 
4. Славчо Илиев Славов, Мирослав Ганчев Илиев – представител на отдел „Регионална 
инфраструктура на отбраната - Варна” към Министерство на отбраната 
5. Инж. Анатолий Георгиев – представител на МТИТС, Морска администрация Варна 
6. инж. Здравка Дейкова, инж. Иван Иванов – представител на МЗХ – Изпълнителна 
агенция по горите – Регионална дирекция по горите – Варна 
7. д-р Веселина Борисова Божилова, инж. Александър Николаев Попов – 
представители на МЗ, РЗИ – Варна 
8. Дерия Ташева, Ралица Христова – 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 
10. инж. Тодорка Читарлиева, инж. Живка Йорданова, инж. Светлана Найденова  – 
представители на “ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - Варна 
11. арх. Марин Велчев, арх. Христо Топчиев - КАБ  Регионална колегия –Варна 
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12. инж. Ангел Стоянов Ангелов, инж. Ростислав Златев – Представител на КИИП - 
Регионална колегия Варна 
13. инж. Ваня Мирчева Георгиева, арх. Георги Митев – представител на Областна 
администрация Варна 
14. инж. Петър Тошков Карагьозов, инж. Васил Велев – представител на “ВиК Варна” 
ООД  
15. Стелиана Иванова, Ралица Михова  – представител на “Електроразпределение 
Север” АД 
16. арх. Радослав Рашев – архитект на свободна практика 
17. арх. Красимира Костова - архитект на свободна практика 
18. арх. Владимир Рачев - представител на Главна дирекция ИОКН при Министерство 
на културата. 
19. Арх. Николай Рачински, арх. Димитър Петров Стефанов  – представители на САБ 
Дружество Варна  
20. Иглика Стамова – Гл. юрисконсулт при Дирекция АГУП при Община Варна 
21. Петко Бойновски, Евгени Орманлиев – Дирекция ОСИСД при Община Варна 
22. инж. Иван Луканов, инж. Добри Добрев – Отдел ”Строителен контрол”, Дирекция 
УСКОР при Община Варна  
23. инж. Валентина Вълчева, инж. Стефан Манзурски – Отдел КР, Дирекция АГУП при 
Община Варна 
24. инж. Даниела Кузманова – Дирекция ИИБ при Община Варна 
25. Директор на Дирекция ПНО при Община Варна 
26. Д-р Радко Радев, Йовко Пеев – Дружество на инвалидите 
27. Даниела Димова- представител на Общинска служба „Земеделие“ 
28. арх. Стоян Георгиев Петков, арх. Йордан Александров Павлов – представители на 
Общински съвет- Варна 
 
 
На заседанието присъстваха: арх. Жулев, арх. Димитров, арх. Кючукова– район 
“Приморски“, арх. В. Марков- Район „ Одесос, арх. В. Куликов – район „Аспарухово“, арх. 
Стоименов, арх. Дилов – район „Младост, арх. Д. Наумов – Кметство с. Звездица и членове 
от състава на ЕСУТ, съгласно приложение на протокола. 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

Община Варна 
 
1. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АГУП 22000013 ОД – 001 ВН/06.01.2021 г. 

от името на Кмет на район „Одесос“, схема с нанесено предложение за разполагане на 
кратковременни преместваеми обекти (съгл. чл. 22, т. 2 от НУРППО на ОбС- Варна), за 
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продажба на мартеници, знамена, цветя и великденски сувенири (съгл. чл. 21, ал. 1, т.2 
от НУРППО на ОбС-Варна - за търговски и други обслужващи дейности), във връзка с чл. 
56а от ЗУТ - за извършване на търговска и/или друга дейност на открито, чрез съоръжения 
и елементи, разположени в части от улици, тротоари, площади и други – публична 
общинска собственост, на територията на район „Одесос“, както следва : 

- за периода 10.02 – 02.03.2022 г. – за продажба на мартеници; 
- за периода 01.03 – 03.03.2022 г. – за продажба на знамена; 
- за периода 06.03 – 09.03.2022 г. – за продажба на цветя; 
- за периода 15.04 – 30.04.2022 г. – за продажба на великденски сувенири. 

 
                                                                              /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
 
2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 084945 ВН – 002 ВН / 10.12.2021 г. от името 

на „ПАВИЖА“ ЕООД, за съгласуване на специализирана схема за поставяне на 
преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителна търговска площ по чл. 
10, ал. 8 от ЗУЧК, за морски плаж „Панорама – Север“, одобрена на 29.07.2021 г. от 
Министъра на туризма (МТ) по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК, с писмо от МТ изх. № Т-26-
П-131 / 03.08.2021 г. 
                                                                              /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 
3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 131819 ВН / 21.12.2021 г. от името на 

„УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ“  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 УПИ II-ПП „Успех“, кв. 7, ПИ 10135.3513.146, 26 м.р., р-н „Младост“, гр. Варна, 
ул. „Петко Стайнов“ № 3. 
                                                                              /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 133283 ВН / 29.12.2021 г. от името на Румен 
Денев Върбанов, 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 10135.5511.921, КЗ „Прибой“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                              /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 
5. Разглеждане на заявление с рег. №АГУП21001781МЛ-002ВН/06.12.2021 г. от 

Директор на Дирекция ОСИСД  за допускане изработване ПУП –ПРЗ за изменение на УПИ 
II-„за жил. строителство“/ПИ10135.3515.2/, кв. 62 по плана на 16-ти м.р., гр. Варна и 
улична регулация от о.т. 210 до о.т. 211 и от о.т.3472 до о.т.3464. 

                                                          /Докладва арх. Бузев, арх. Дилов, арх. Стоименов/ 
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6. Разглеждане на заявление АУ129325ВН/15.12.2021г. за съгласуване и одобряване 
на инвестиционни проекти с ОСИП от ЕСУТ и издаване разрешение за строеж за: „Вилна 
сграда“, находяща се в ПИ 30497.506.765, кв. 28 по плана на СО „Под село“, с. Звездица, 
община Варна.  

                                                                                         /Докладва арх. Желязкова/ 

 
7. Разглеждане на възражение срещу издадена Заповед № 395/13.08.2021г., 

неразделна част от Заповед №314/07.07.2020г. на Главен архитект на Община Варна, с 
която е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 10135.2522.1253, кв.24 по плана на 
СО „Акчелар”, гр.Варна, с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 
135, ал. 7 от ЗУТ и постъпило възражение: 

- възражение с рег. № АГУП21000049ПР_004ПР/25.10.2021г.; 
 

                                                    /Докладва Иглика Стамова, арх. Илиева/ 

 

 

 
 
Район „Приморски“ 

 
 
8. Преразглеждане на т. 57 от Протокол №29/08.09.2021г. на ЕСУТ относно Заявление 

№АУ016656ПР/15.02.2021г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.2552.1889, кв. 234 по плана на кв. „Изгрев”, одобрен с реш. 552-6/26-27.07.2012г. 
на Общински съвет гр. Варна. 

 
  ( арх. И. Жулев) 

 
9. Разглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ на ПУП-

ПРЗ за УПИ X-4234 „ жил. стр.” (ПИ 10135.2516.4234), кв. 28 по плана на СО ”Манастирски 
рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

 
 ( арх.С. Димитров) 

 
10. Преразглеждане на т. 10 от Протокол №37/02.11.2021г. на ЕСУТ във връзка със 

заявление рег. №АУ003981ПР_010ПР_001ПР/04.01.2021г. за одобряване процедиран по 
реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПЗ за УПИ II-191”за жил. стр. и търговия” и УПИ III-
196”за жил. стр. и търговия”, кв. 23, по плана на ж.к „Чайка”,  20-ти м.р., одобрен с 
Решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински Съвет - Варна. 

 (арх. Е. Кючукова) 
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11. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 14 от ЗУТ  и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 
X -760 ”за жил. стр.” (ПИ 10135.2552.760), кв. 98 по  плана на  кв. „Изгрев”, одобрен с 
Решение № 552 - 6/26 и 27.07.2012г. на ОбС,  гр. Варна. 

 
 ( арх. И. Жулев) 

 
12. Разглеждане на скица-предложение  за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ на УПИ 

III-4406-“за жил.стр.“ /ПИ 10135.2516.4406/, кв.153 и улична регулация от о.т.1317 до 
о.т. 1319/в обхвата на ПИ 10135.2516,9719/ и от о.т.1320 до о.т.1321/ в обхвата на ПИ 
10135.2516.9509/ по плана на СО ”Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. 
Варна, одобрен с решение 799-5 от Протокол 14/19.12.2012г. на Общински съвет гр. 
Варна. 

  
( арх.С. Димитров) 

 
13. Разглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-

ПРЗ за УПИ ХIХ-1245 (ПИ 10135.2515.1245), кв. 75, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна, 
одобрен с Решение №1732-13-17/2009г. на ОбС-Варна.  

 ( арх.С. Димитров) 
 

14. Разглеждане на скица-предложение за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.2571.4595 ПИ 10135.2571.466, кв. 20 по плана на КК „Чайка”, при съобразяване с 
плана на КК „Чайка”, одобрен с Решение № 3408-7/22,23 и 29.06.2011г. на Общински 
съвет–Варна. В разработката е включен и ПИ 10135.2571.835, без изразено 
съгласие от страна на собственика-Областна администрация. (Заявление 
№АУ132684ПР/23.12.2021г.) 

 ( арх. С. Димитров) 
 

15. Разглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ 
за УПИ XIX- 7276 „за жил. стр.” и УПИ XX-7276 „за жил. стр.”, кв.128, и улична регулация 
от о.т. 476 до о.т. 477 при съобразяване с плана на „ТРАКАТА”, гр. Варна.  
В законосъобразния срок няма постъпили възражения. 

 
( арх. С. Димитров) 

 
16. Разглеждане за одобряване по реда на чл. 135а от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1623” 

за жил. стр.” УПИ VIII-1624” за жил. стр.” УПИ IХ-1625” за жил. стр.”, кв.31 и УПИ IХ-1626” 
за жил. стр.”, кв.31   по плана на ж.к. „ Бриз", гр. Варна, представляващ изменение на 
УПИ III-1751а, УПИ V-1751, УПИ VI-1750, УПИ IХ-1752, одобрени със  Заповед №Г-
170/15.09.1993г. на Кмет на Община Варна (Заявление с рег. 
№АУ117542ВН_003ПР/29.12.2021 г) 
                                                                                                   ( арх. С. Димитров) 
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Район „Одесос“ 
 

17. Предварително разглеждане по реда на чл. 128, ал. 9 от ЗУТ на проект за ПУП-ПРЗ 
и РУП за УПИ XII-1367,1368 „за жил. стр.“, кв. 321а по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, 
ул. „Ивайло“ № 16 и 18 във връзка с мотивирано искане по чл. 135а от ЗУТ. 
                                                                                                Докл. арх. В. Марков 
 

18. Разглеждане на заявление рег. № АУ000751ОД/04.01.2022 г. за разрешаване 
изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VIII-16 (ПИ № 10135.52.16), УПИ VII-17 
(ПИ № 10135.52.17) и УПИ IX-10 (ПИ № 10135.52.19), кв. 239 по плана на 12-ти м.р. на 
гр. Варна, ул. „Ивайло“ № 102 и 104, ул. „Теодосий Търновски“ № 32. 

 
              Докл. арх. В. Марков 
 
 

 
 
 
 
Район „Младост“ 
 

19. Разглеждане на заявление рег.АУ 129755 МЛ/16.12.2021г. за приемане и 
одобряване  на ПУП-ПР по чл.135а от ЗУТ  за УПИ LXVIII-566,1572 „жилищно 
строителство“, кв. 26 по плана на  СО „Пчелина“ , гр. Варна. 

 
                                                                                                   ( арх. Стоименов) 

 
20. Разглеждане на Заявление рег. №АУ 130094 МЛ/ 16.12.2021г. за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ LI-413, 414 (ПИ 10135.3506.413 и ПИ 10135.3506.414)  „за 
жилищно строителство“, кв.8 и улична регулация от о.т.505 до о.т.506 по плана на СО 
„Пчелина“, гр. Варна, обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, без постъпили възражения. 

 
                                                                                              ( арх. Стоименов) 
 
21. Разглеждане на Заявление рег. №АУ 061048 МЛ/ 17.06.2021г. за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXV-1515,1254 (ПИ 10135.3506.1515 и ПИ 
10135.3506.1254) „за жилищно строителство“, кв.6 и улична регулация от о.т.76 до о.т.78, 
по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ. 

 
 
                                                                                              ( арх. Стоименов) 
 
 
22. Разглеждане на Заявление рег. №АУ 040293 МЛ/ 20.04.2021г. за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIV-254 (ПИ 10135.3515.254) „за жил. стр.“, кв.6, 
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по плана на 16-ти м.р., гр. Варна, обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, с постъпило 
възражение с рег.№ АУ040293МЛ_009МЛ/10.12.2021г.  

 
                                                                                              ( арх. Стоименов) 
 
23. Разглеждане на заявление с рег.№АУ 119253 МЛ/18.11.2021г. скица предложение  

за допускане изменение на УПИ “за обществени нужди“/ПИ 10135.3514.42/, кв.38 по 
плана ЗПЗ, гр. Варна.  

 
                                                                                              ( арх. Стоименов) 

 
 
 
 
 
 
 
Район „Аспарухово“ 
 
 

 
24. Разглеждане на заявление с вх. №АУ132248АС/22.12.2021г. от „Артглоуб“ ЕООД 

чрез Мария Дел Кармен Арменгол Руис, Цанко Тодоров Цаков, Гергана Запрянова Цакова, 
Ивелин Димитров Христов, Персиан Ангелов Иванов и Янчо Цанков Славов за допускане 
изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.5051.45, 10135.5051.47, 10135.5051.48 и 
10135.5051.49 местност Орта борун, гр. Варна. 

 
                                                                                              ( арх. Куликов) 
 
25. Разглеждане на заявление във връзка с чл. 135а, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 135, 

ал. 1 и ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с вх. рег. № АУ124682АС/ 03.12.2021г. от Христо 
Иванов Христов, Божидарка Димитрова Николова и Апостол Гергиев Апостолов на ПУП-
ПРЗ за УПИ VII-23, VIII-23, XI-23 и X-23, кв.203, по плана на м. „Старите лозя“ 
/разширение на ос Боровец юг/, гр. Варна,  за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1 „за жил. 
стр.“, кв. 203 по плана на м. „Старите лозя“ /разширение на ос Боровец юг/, гр. 
Варна,одобрен със Заповед №Г-120/12.05.2017г. на Зам. Кмет на Община Варна.  

 
                                                                                              ( арх. Куликов) 
 
 
26. Разглеждане на заявление с рег. №АУ0079358АС_008АС/06.12.2021г. от Детелин 

Бончев Христанов, за приемане на процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ПУП-ПРЗ за 
УПИ XVIII-4211 (ПИ10135.5545.4211 по КККР гр. Варна), кв. 45 и изменение на улична 
регулация от ос.т. 298 до ос.т. 302 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна. 

                                                                                              ( арх. Куликов) 
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27. Разглеждане на заявление с рег. №АУ051802АС_008АС/17.12.2021г. от Петко 
Райков Георгиев и Димитър Благоев Врабчев, за приемане на процедиран по реда на чл. 
128, ал. 14 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIII-68 и УПИ XXXIV-68 (ПИ10135.5545.68 по КККР 
гр. Варна), кв. 21 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна. 

 
                                                                                              ( арх. Куликов) 
 
 
28. Разглеждане на заявление с рег. №АУ122361АС_006АС/25.08.2021г. от Христо 

Георгиев Иванов и Иван Георгиев Иванов за приемане на ПУП-ПРЗ, обявен по реда на чл. 
128, ал. 3 от ЗУТ за УПИ I-27 „ за обществено обслужване“, УПИ II-11 „за обществено 
обслужване и озеленяване“, УПИ III „ за трафопост“, УПИ IV-8 „ за обществено 
обслужване“ и УПИ V-28 „за обществено обслужване“ в кв. 207, м-ст „Чиган“, гр.Варна и 
улична регулация от о.т.1540 до о.т.1541; от о.т.1541 до о.т.1542; от о.т.1430 го о.т.1542 
и от о.т.1431 до о.т.1540 

 
                                                                                              ( арх. Куликов) 
 

 
 
 
Кметство с. Звездица 
 
 

29. Разглеждане на заявление рег.№АУ130967ЗВЦ/20.12.2021г., за допускане на ПУП 
–ПРЗ за ПИ-30497.502.189, по плана на с.о.“Орехчето“, км.Звездица. 

/Докладва Андрей Иванов/ 
 

 
30. Разглеждане на заявление рег.№АУ 069588 3ВЦ/09.07.2021г., за приемане и 

одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ ХХV-71(30497.14.71), УПИ ХХVI-73, ХХVІI-77, ХХVІIІ-90, 
ХХVІІІ-90, ХХІХ-90 и ХХХ-74 - кв. 3a и улична регулация: от о.т.285, 286, 287 до о.т. 
74същ.; от о.т.285, 288, 289, 290, 291, 292, 297 до о.т. 298; от о.т.293, 294, 27същ., 295 
до о.т.298, с. Звездица, общ.Варна. 

/Докладва арх.Денис Наумов / 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 
РЕШЕНИЯ: 

 

Община Варна 
 

По точка 1 докладва арх. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
 

По точка 2 докладва арх. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
-Съгласно чл.13, ал. 5 от ЗУЧК - Преместваемите обекти и съоръжения по ал. 3 се свързват 
със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни 
връзки, които се вписват в разрешението за поставяне по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. 
Разрешението за поставяне следва да се издаде на основание ЗУТ и ЗУЧК, а не само на 
база единия закон. 
- Да се представи действащ към момента документ по силата на който е разрешено 
изграждането на техническа инфраструктура, необходима за използване на обектите 
(електрозахранване, водоснабдяване, заустване и пречистване на отпадните води).  
- Към Схемата за разполагане на преместваеми обекти, в зависимост от вида и 
предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на архитектурно-
художествена и инженерно-техническа част или конструктивно становище, където да се 
обоснове временното закрепване върху терена (съгл. §5,т.80 от Допълнителни разпоредби 
на ЗУТ); 
- На схемата не са посочени пътищата за достъп; 
- Да се посочи осъществяването на външното водоснабдяване за пожарогасене съгласно 
изискванията на чл. 161 и чл. 170 от Наредба № Iз-1971; 
- На основание чл. 152 от ЗООС, схемата подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР. 
 

По точка 3 докладва арх. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
На основание чл. 152 от ЗООС, схемата подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 
148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР. 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         
ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  
ПРОТОКОЛ  № 02/ 11.01.2022 г. 

 

 
 

 
  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:_____________П__________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 02 от 11.01.2022 г. 
гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”43, www.varna.bg 

 
10 

 
  

  

По точка 4 докладва арх. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
- Преписката да се окомплектова с копие от действащ Подробен устройствен план за 
имота, заверен „вярно с оригинала“, от съответната районна администрация; 
- Да се представи положително становище в Геоложко отношение; 
- Да се посочи осъществяването на външното водоснабдяване за пожарогасене съгласно 
изискванията на чл. 161 и чл. 170 от Наредба № Iз-1971; 
- На основание чл. 152 от ЗООС, схемата подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР. 
 
По точка 5 докладва арх. Бузев, арх. Дилов, арх. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Дава положително становище за допускане на ПУП –ПРЗ за изменение на кв. 62/ПИ 
10135.3515.2/, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна и улична регулация от о.т. 210 до о.т. 
211 и от о.т.3472 до о.т.3464, ЗРП одобрен със Заповед  №Г-34/ 23.09.1992г. на Кмета на 
Община Варна и регулационен план на ЗПЗ, одобрен със  Заповед  №Г-1308/ 10.08.1963г. 
на Зам. Председател, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, представена скица по чл. 
135, ал. 2 от ЗУТ,  при съобразяване със Заповед №Г-137/12.11.2002 г. на Кмет на Община 
Варна, Заповед №Г-438/30.12.2015 г. на Зам. Кмет на Община Варна и Заповед № Р-
21/16.01.2003 г. на Зам. Кмет на Община Варна, 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. 
На основание чл. 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 6 докладва арх. Желязкова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Не приема представеният инвестиционен проект, поради следните забележки: 

1. Необходимо е да се представи положително становище на органите на държавния 
здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и 
обекти с обществено предназначение по смисъла на §1, т. 9 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравето; 

2. Има несъответствие между броя съществуващи дървета във вертикалната 
планировка в част „Геодезия“ и чертежите по част „Озеленяване“; 
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3. Съгласно разпоредбите на чл.144, ал.1, т.9 от ЗУТ следва да се представи 
становище от РЗИ, че водата от кладенеца, който ще снабдява сградата е годна за 
питейни и битови нужди; 

4. Необходимо е да се приложи геодезическа снимка; 
5. Да се проектира тротоара съгласно инструкциите за вертикално планиране; 
6. Няма яснота какво се случва по лицето на имота и как се премоства канавката? 
7. В имота има предпоставки за образуване на водосбори;  
8. Не са предвидени съоръжения за водочерпене /подвижни или стационарни мото 

или електро помпи/ както и шахта за засмукване или устройство за пълнене на 
пожарни автомобили - чл. 164 от Наредба Iз-1971. - на чертеж ситуация не е 
посочено разположението на резервоара. 
 

По точка 7 докладва арх. Зл. Илиева, Иглика Стамова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Не уважава постъпилото възражение, тъй като не са заинтересовани лица по реда на 
чл.131, ал.2 от ЗУТ. Територията не попада в зона Б по ЗУЧК, защото с Решение №322-4 
от 29.05.2000 г.  на Общински съвет – Варна са създадени нови селищни образувания и 
„Акчелар“ е едно от тях. 
ЕСУТ потвърждава свое решение по т.9 от Протокол № 02/12.01.2021г на ЕСУТ, в частта 
да се процедира обществено обсъждане по реда на чл.127 от ЗУТ. 
 
 
 

Район „Приморски“ 
 
По точка 8 докладва арх. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.2552.1889, кв.234 по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна, на основание чл.124а, 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 влезлият в сила ПУП- ПУР на кв. „Изгрев”, одобрен с Решение № 552 - 
6/26 и 27.07.2012г. на ОбС,  гр. 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 9 докладва арх. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 
Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ X-4234 
„ жил. стр.” (ПИ 10135.2516.4234), кв. 28 по плана на СО ”Манастирски рид, Бялата чешма 
и Дъбравата”, гр. Варна. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ.    
 
По точка 10 докладва арх. Кючукова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Не приема проект, поради несъответствие по отношение на зоната с ОУП на Община 
Варна. 
 
По точка 11 докладва арх. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Не приема представеният проект. 
Да се представят документи за законност на сградата. 
В проекта да се нанесе УПИ, съгласно Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 
устройствените планове. 
 
По точка 12 докладва арх. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ в обхват зона 
Жм2, по плана на  СО ”Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, на 
основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от ЗУТ и задание по чл.125, във връзка с 
чл.124а, ал.7 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, при съобразяване с влезлият в сила ПУР на СО 
”Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, одобрен с решение 799-5 от 
Протокол 14/19.12.2012г. на Общински съвет гр. Варн, 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 13 докладва арх. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Не приема представеният проект, поради следните забележки: 

 Да се покаже зоната по ОУП в Плана за регулация; 
 Да се представи съгласие от Общински съвет – Варна; 
 Да се приведе проекта по Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 

устройствените планове – цветове, хоризонтали, надписи, сградата да не се 
повдига, тъй като не е законна, кадастър. 

 
По точка 14 докладва арх. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Не приема представеното задание, тъй като заявлението не е от всички собственици на 
имоти. 
 
По точка 15 докладва арх. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
По представената задача не взе отношение арх. Рашев. 
Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX- 
7276 „за жил. стр.” и УПИ XX-7276 „за жил. стр.”, кв.128, и улична регулация от о.т. 476 
до о.т. 477 по плана на СО „ТРАКАТА”, гр. Варна, за който в законосъобразният срок не е 
постъпило възражение. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ.    
 
По точка 16 докладва арх. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Не съгласува представеният проект, поради следните забележки: 

 В графичната част – таблица да се коригират плътност и Кинт съобразно 
устройствената зона по ОУП; 

 Да се изясни собствеността на ПИ 444 и ПИ 9524; 
 Специализиран кадастър да се покаже в графичната част; 
 Проектът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ и да се внесе в ЕСУТ за 

приемане. 
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Район „Одесос“ 
 
По точка 17 докладва арх. Марков 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
По представената задача не взеха отношение инж. Ангелов и арх. Рачински. 
Приема представения проект за ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XII-1367,1368 „за жил. стр.“, кв. 
321а по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Ивайло“ № 16 и 18. 
Предлага да се издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 135а от 
ЗУТ и чл. 128, ал. 14 от ЗУТ. 
 
По точка 18  докладва арх. Марков 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на 
УПИ VIII-16 (ПИ № 10135.52.16), УПИ VII-17 (ПИ № 10135.52.17) и УПИ IX-10 (ПИ № 
10135.52.19), кв. 239 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Ивайло“ № 102 и 104, ул. 
„Теодосий Търновски“ № 32, одобрен със Заповед № Г-146/12.12.1996 г. на Кмет на 
Община Варна на Кмет на Община Варна на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 15, 
ал. 3 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. 135, ал. 3 от ЗУТ. 
 
 
 
Район „Младост“ 
 
По точка 19  докладва арх. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Да се изследва собствеността от Районната администрация, след което да се внесе в ЕСУТ. 
 
По точка 20  докладва арх. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Приема  представения ПУП-ПРЗ за УПИ XV-413 (ПИ 10135.3506.413), УПИ XLV-414 и УПИ 
XLIV-414 (ПИ 10135.3506.414) „за жилищно строителство“ и улична регулация от о.т.505 
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до.о.т.506, кв.8 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, за който в законосъобразният срок 
не е постъпило възражение. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от  ЗУТ. 
 
По точка 21  докладва арх. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Да се представи съгласие по отношение на имот публична общинска собственост от 
Общински съвет – Варна. 
Да се направи обследване за достъп до всички имоти във връзка с пътеката. 
 
По точка 22  докладва арх. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Уважава възражението, следва имота на жалбоподателите да се включи в разработката, 
като се допълни Заповед за допускане №20/18.01.2021 г. на главен архитект. 
 
По точка 23  докладва арх. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
По представената задача има изразено особено мнение от арх. Д. Стефанов, което е 
неразделна част от настоящия протокол. 
Дава положително становище за допускане   изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ „обществени 
жужди“  /ПИ 10135.3514.42/ , кв.38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, одобрен със Заповед Г-
111/25.06.2003г. 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. 
На основание чл. 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. 
Линията на застрояване да бъде съобразена с класа на булеварда. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ. 
 
 
Район „Аспарухово“ 
 
По точка 24  докладва арх. Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Дава положително становище за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.5051.45, 
10135.5051.47, 10135.5051.48 и 10135.5051.49 местност Орта борун, гр. Варна, на 
основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, чл. 12  от ЗУТ, и задание по чл. 125 
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във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, и улична регулация, която да се свърже с о.т. 254 от 
одобрен ПУП-ПУР на СО „Ракитника“ с решение №-197-13 от Протокол №-8/28.01.2008г. 
на Обс – Варна, 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. 
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. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 
 
По точка 25  докладва арх. Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-23, VIII-23, XI-23 и X-23, кв.203, по 
плана на м. „Старите лозя“, гр. Варна, за който в законосъобразният срок не е постъпило 
възражение. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ във 
връзка с чл. 135а от ЗУТ , чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. 
 
По точка 26  докладва арх. Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-
4211 (ПИ10135.5545.4211 по КККР гр. Варна), кв. 45 и изменение на улична регулация от 
ос.т. 298 до ос.т. 302 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ.    
 
По точка 27  докладва арх. Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Да се отдръпне на 1 м. застроителната линия от улична регулация. 
 
По точка 28  докладва арх. Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-27 „ за 
обществено обслужване“, УПИ II-11 „за обществено обслужване и озеленяване“, УПИ III „ 
за трафопост“, УПИ IV-8 „ за обществено обслужване“ и УПИ V-28 „за обществено 
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обслужване“ в кв. 207, м-ст „Чиган“, гр.Варна и улична регулация от о.т.1540 до о.т.1541; 
от о.т.1541 до о.т.1542; от о.т.1430 го о.т.1542 и от о.т.1431 до о.т.1540, за който в 
законосъобразният срок не е постъпило възражение. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ.    
 
 
 
Кметство с. Звездица 
 
 
По точка 29  докладва арх. Наумов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за 
ПИ  30497.502.189  по плана на с.“Орехчето“, с.Звездица, на основание чл.124а, 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 влезлият в сила ПУП-ПУР на СО „Oрехчето“ гр. Варна, одобрен с Решение 
№ 200-7(4)/ 01.02.2012г. 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. 
 
По точка 30  докладва арх. Наумов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
 
 
 
 
 

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



ОСОБЕНО МНЕНИЕ 
НА АРХ. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ – ЧЛЕН НА ЕСУТ ВАРНА 

 

            Настоящото  особено  мнение  изразявам  по  отношение  допусната 

скица  предложение  за  изработка  на  ПУП‐ПРЗ  за  за  УПИ  обект  „за 

обществени нужди“, кв.38 по плана на ЗПЗ гр.Варна, ПИ 10135.3514.42. 

             Не  приемам  дадената  от  ЕСУТ  с  протокол  №2  от  11.01.2022  год 

възможност за промяна предназначението на ПИ 10135.3514.42  , както и 

посоченият начин за обслужване на същия имот със следните аргументи: 

1. Имотът граничи с развръзката на пътен възел на две нива, 

свързващ  бул.“Владислав“  и  бул.“Януш  Хунияди“  като 

тангира  обслужващия  тротоар  от  3  метра.  Границите  на 

пътния  възел  започват  от  маркировката  подготвяща  за 

отклонение  в  дадената  посока  и  завършват  до  края  на 

маркировката  обозначаваща  финал  на  вливането  в 

желаната  посока.  Няма  никакво  съмнение,  че  имотът 

граничи с посочения пътен възел. 

              
            Имотът е разположен зад синия автомобил. 

 

2. Достъпът  до  имота  е  възможен  за  пешеходци  по 

изграденият  3  метров  тротоар.  За  автомобили  няма 

предвиден  достъп  през  съседни  имоти.  Авариен  достъп  е 

възможен през изградения тротоар. Малката дълбочина на 

имота под 20 м в най‐широката част с близка до триъгълника 



форма  е  аргумент  проектантите  на  ПУП‐ПРЗ  за  ЗПЗ  да 

направят отреждане „за обществени нужди“. Отреждането 

дава възможност за широк спектър от възможности като се 

започне  от  място  за  градска  реклама,  съоръжение  от 

инженерната  инфраструктура,  не  изискващо  постоянен 

автомобилен достъп, малка озеленена площадка за обедна 

рекреация  на  работещите  в  съседство  граждани,  дори  и 

монтаж на павилион за бързо хранене, достъпен пешеходно 

от съседните имоти. 

                     
                   Поглед към имота – една озеленена пешеходна алея.  

 

3. Растителността  в  имота  ,  съдейки  по  снимките,  не  е 

саморасла,  а  по  скоро    е  реализирано  крайпътно 

озеленяване от времето на реализацията на пътния възел. В 

Приложение №1 ‐ Показатели за устройство и застрояване 

към правилата и нормативите за прилагане на плана (ОУП на 

Община Варна), т.11 с изисквания за Смф2 в графа 9 изрично 

е  записано  „Не  се  допуска  изсичане  на  ценна  дървесна 

растителност….“ 

4. По  отношение  на  направените  в  скицата‐предложение 

изменения в действащия план. 



 Предложеното  уширение  за  паркиране  на 

автомобили  започва  от  разклона  на  ляво  и  дясно  и 

вкарва  допълнително  напрежение  в  тази  точка. 

Отделянето на уширението с остров с ширина от 1,5 и 

наименованието  му  локално  платно  е  неправилно, 

защото  предназначението  на  локалното  платно  е  да 

обезопаси  подходите  към  поредица  от  имоти, 

граничещи с път от по‐висок клас като в него се влиза 

и излиза на безопасни за движението места най‐често 

през  кръстовища и  улици от по нисък  клас.  В нашия 

случай това уширение дава възможност за временен 

престой  с  цел  товарно‐разтоварни  работи  на  един 

тежък  автомобил.  В  този  момент  на  това  място  е 

невъзможно паркиране на други автомобили, били те 

на служители или на клиенти. Влизането и излизането 

в уширението става в зоната на кръстовището,  което 

е недопустимо . 

 Опитът  за  третиране  на  пътното  уширение  като 

локално платно е продиктуван и от желанието да не се 

спази изискуемото отстояние от 5 метра от уличната 

регулация. По  този начин застройката е изведена на 

улична регулация, което също е неприемливо. 

 Посочената възможна линия на застрояване не отчита 

иглолистната крайпътна растителност, която по всяка 

вероятност ще бъде ликвидирана. 

 Промененото  предназначение  обезпечено  с  по‐горе 

споменатите  действия  ,независимо  от  повторението 

на  думата  обществени  съществено  променя 

възможностите за използване на имота. Промяната от 

отреждане  за  обществени  нужди  в  обществено 

обслужване  широко  отваря  диапазона  на 

теоретичните  възможности  за  използване  на  имота. 

Декларираното  намерение  за  желанието  да  бъде 

изграден  обект  за  продажба  на  теракот  фаянс  и 

гранитогрес  буди  сериозно  недоумение  с  оглед 



конфликтния    автомобилен  достъп  и  ограничената 

застроена площ. 

 Предвиденото  решение  нарушава  пешеходното 

придвижване от търговските и промишлени площадки 

в ЗПЗ до жилищните сгради на район Младост.  

 

 Заключение. 

След направения анализ на съществуващото положение и на направеното 

проектантско предложение декларирам несъгласието си за допускане на 

промяна  в  комуникационния  възел,  изискванията  за  сервитути  за 

застрояване  ,  смяната  на  предназначение  на  имота  от  „За  обществени 

нужди“  в  „За  обществено  обслужване“,  както  и  ликвидирането  на 

съществуващата крайпътна растителност. 
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