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УТВЪРДИЛ:…………П……………… 
Зам.Кмет на Община Варна 

 /инж. Христо Иванов/ 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  № 13/29.03.2022 г. 
 

Днес, 29.03.2022 г. се проведе заседание на Експертния съвет по устройство на 
територията при Община Варна, назначен със Заповед No 2705/25.08.2021 г. на Кмета на 
Община Варна и Заповед No21/07.01.2022 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 – представители на 

Военноморски сили - Командване на ВМС 
4. Славчо Илиев Славов, Мирослав Ганчев Илиев – представители 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 – представители 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 
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 Петков Велев – представител на “ВиК 

Варна” ООД  
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15. Стелиана Иванова, Ралица Михова – представители на Електро разпределение 
Север 

16. арх. Радослав Рашев – архитектна свободна практика 
17. арх. Красимира Христова Костова - архитектна 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 
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. Илиян Парашкевов, арх. Златина Илиева, инж. Шена 
Хаджиева, арх. Марта Виденова – Община Варна; арх. В. Савчев, арх. М. Златева– район 
“Одесос”; арх. И. Жулев – район “Приморски”; арх. И. Стоименов – район „Младост“; арх. 
Наумова – район “Владислав Варненчик; Ирина Добрева – кметство „с. Тополи“ и членове 
от състава на ЕСУТ, съгласно приложение на протокола. 
 
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 
 
Община Варна 

 
 

1. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 023291 ВН / 09.03.2022 г. от името на „ЕКОНТ 
ЕКСПРЕС” ООД, 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 I-„за бензиностанция“, кв. 100, ПИ 10135.1506.668, 7 м.р., р-н „Одесос“, гр. 
Варна. 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 023324 ВН / 09.03.2022 г. от името на Атанас 
Чакъров, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна 
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документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 
10135.4501.2279, СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 
 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 023423 ВН / 09.03.2022 г. от името на „БАЛЕВ 
КОРПОРЕЙШЪН” 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 I-1281, кв. 38, ПИ 10135.3514.56 и ПИ 10135.3514.57, ЗПЗ, р-н „Младост“, 
гр. Варна. 
 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 024176 ВН / 11.03.2022 г. от името на Мариана 
Колева, 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 
10135.2512.44, СО „Перчемлията“, р-н „Приморски“, гр. Варна. 
 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 024371 ВН / 11.03.2022 г. от името на Тунджер 
Алидов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна 
документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 
10135.5401.3060, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

6. Разглеждане заявление  с вх. рег. № АУ 024442 ВН / 14.03.2022 г. от името на „МИГ 
ВАРНА 2014“ 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 „САХАРА 2“, одобрена на 10.01.2022 г. от Министъра 
на туризма (МТ) по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК, с писмо от МТ изх. № Т-26-00-3 / 
12.01.2022 г. 
 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

7. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 025587 ВН / 16.03.2022 г. от името на 
„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, за разглеждане и одобряване на схема по 
реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане 
на преместваем обект – зарядна колонка за електрически превозни средства, в УПИ 
XXII-566, кв. 27, ПИ 10135.3516.158, 26 м.р., бул. „Хр. Смирненски“ №2,  р-н „Младост“, 
гр. Варна. 
 
                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
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8. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 026112 ВН / 17.03.2022 г. от името на Ралица 
Ангелова, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна 
документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в ПИ 
10135.5401.1223, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 
 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

9. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 026201 ВН / 17.03.2022 г. от името на Емилия 
Желязкова, 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 
10135.2552.1951, кв. 249 по плана на кв. „Изгрев“, р-н „Приморски“, гр. Варна. 
 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

10. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 026731 ВН / 18.03.2022 г. от името на „ГО 
ГРИЛ“ ООД, 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 
IX-98,99, кв. 4019, ПИ 10135.4019.101, бул. “Св. Елена“ № 12, р-н „Вл. Варненчик“, гр. 
Варна. 
 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

11. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 027099 ВН / 21.03.2022 г. от името на 
Николай Стоянов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 
проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, 
в ПИ 72709.501.283, ул. „Йордан Николов“ № 44, с. Тополи, общ. Варна. 

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 

12. Разглеждане заявление с вх. рег. № РД 21021626 ВН – 001 ВН / 16.03.2022 г, за 
съгласуване и одобряване на временна схема, във връзка с провеждане на обществени 
прояви, с нанесено предложение за разполагане на кратковременни (съгл. чл. 22, т. 2 
от НУРППО на ОбС- Варна) преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 
дейности, във връзка с провеждане на фестивал на цветята „Флора Варна“, в Приморски 
парк на алеята между сцена „Раковина“ и р-т „Морско казино“, за периода от 16.05.2022 
г. – 31.05.2022 г., съгласувана по реда на чл. 83, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗКН с изх. № 
33-НН-11/14.09.2021 г.  

                                                                                  /Докладва арх. Парашкевов/ 
 
13. Разглеждане на заявление рег. №АУ023638ВН/10.03.2022г. от „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД, чрез пълномощник Стоян Росенов Стоянов, за разрешаване 
изработване на ПУП-ПП за обект:  „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ 
канализационен колектор от с.Каменар, агломерация Варна“, II-ри Етап “Изграждане 
на Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар - клон №192“ и одобряване на 
представеното задание на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ. 
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                                                                               /Докладва инж. Ш. Хаджиева/ 
 

14. Разглеждане на заявление с рег. № АУ019982ВН/25.02.2022г. за допускане, 
проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-2667 /ПИ № 
10135.5506.519/, кв.153 по плана на 29-ти м.р., гр.Варна, за устройствена зона СОП 
5.01 (бивша фабрика „Първи май“), одобрен със Заповед № Г-273/28.08.2008г. на зам. 
кмет на Община Варна. 
 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 
15. Разглеждане на заявление с рег. № АУ029997ОД_013ВН/16.03.2022г. за 
съгласуване от ЕСУТ по част: Градоустройство: ПУП-ПРЗ и Обемно пространствено 
проучвания за УПИ XIII-967 „за жил. стр.“, кв.68 по плана на 8-ми м.р., гр.Варна, 
изработени във връзка с издадена Заповед № 365/27.07.2020г. на Главен архитект на 
Община Варна, за разрешаване на КПИИ за изменение на УПИ I-1827 /ПИ № 
10135.1507.967/, кв.68 по плана на 8-ми м.р., гр.Варна ,ул. „Цар Иван Шишман“ №18, 

 
/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 
 
Район „Владислав Варненчик“ 
 
 
16. Преразглеждане на заявление рег. №АУ123593Вл/01.12.2021 г. от „ЕЛИТ ХОУМС“ 
ООД, чрез пълномощник Ивайло Кирилов за допускане изработване на проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-63,64 (ПИ 10135.73.32, 10135.73.533), кв.3 по плана 
на ПЗ „Планова“, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-12/05.02.2003 г. на Заместник-
кмет на Община Варна.  

Докладва: арх.Цв.Наумова 
 
 
Район „Аспарухово“ 
 
 
17. Преразглеждане на заявление във връзка с чл. 128, ал. 14  от ЗУТ с вх. рег. № 
АУ035636АС_009АС_009АС/06.10.2021г. от Диян Стоянов Гинчев, Красимир Гецов 
Василев, Станимир Добринов Събев и Маргарита Петрова Колева  чрез пълномощник 
Венцислав Маринов Неделчев за приемане и одобряване на ПУП- ПРЗ за УПИ XX – 5276, 
УПИ XXII – 5276, УПИ LIV – 5277, УПИ LV – 5278, УПИ LVI – 5276, УПИ LVII – 5276 и 
УПИ LVIII – 5276, кв. 19  по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна. 
 
                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
 

18. Преразглеждане на заявление с рег. №АУ079358АС_008АС_006АС/18.03.2022г. за 
одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-4211 „за жилищно строителство“, кв.45 и ул. 
регулация от ос.т. 298 до ос.т. 302 по плана на со „Зеленика“, гр. Варна. 
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                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
 

19. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ084425АС_008АС/02.07.2021г., обявен 
по реда на чл. 128, ал. 3  от ЗУТ от Пламена Стоянова Парушева за приемане и 
одобряване на ПУП- ПРЗ за УПИ XXI – 3170, кв. 16  по плана на СО „Боровец – юг“, гр. 
Варна. 
 
                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
 

20. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ051534АС_007АС/20.09.2021г. от Тодорка 
Георгиева Николова и Иван Маринов Медникаров  чрез пълномощник Невена Георгиева 
Гушлева за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II – 351, кв. 136,  по плана на 
29- ти м.р., гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ /ПИ 10135.5506.351 по 
КК на гр. Варна/ 
 
                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
 

21. Разглеждане на заявление с рег. №АУ080554АС_008АС/15.03.2022г. от Димка 
Иванова Чернева за приемане на процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ ПУП-
ПРЗ за УПИ XXVII-5378, 5379  „за жил. стр.“, кв. 16  по плана на СО „Боровец - юг“, гр. 
Варна /10135.5403.5378, 10135.5403.5379/ 
 
                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
 

22. Разглеждане на заявление с рег. №АУ082545АС_008АС/01.03.2022г. от Емил 
Веселинов Бояджиев за приемане на процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ ПУП-
ПРЗ за УПИ XLIX-337  „за жил. стр.“, кв. 21  по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна 
/10135.5545.337/ 
                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
 

23. Разглеждане на заявление с рег. №АУ093929АС_008АС/15.03.2022г. от Татяна 
Борисова Великова за приемане на процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ ПУП-
ПРЗ за УПИ XII-323  „за жил. стр.“, кв. 28  по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна 
/10135.5545.337/ 
 
                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
 

24. Преразглеждане на заявление с вх. рег. №АУ067821АС_008АС/14.10.2021г. от 
Стефанка Добромирова Хрисулева за приемане на процедиран по реда на чл. 128, ал. 
14 от ЗУТ, ПУП-ПРЗ за УПИ III-2089   „за жил. стр.“(ПИ10135.5549.2089 по КККР гр. 
Варна), кв. 29  по плана на СО „Прибой“, гр. Варна, представено писмо с изх. 
№1372/16.03.2022г. от Военноморски сили-Варна. 
 
                                                                                            Докладва: Васил Куликов 
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Район „Младост“ 

 
 

25. Разглеждане на заявление с рег. №АУ027219МЛ/21.03.2022г. за допускане 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVI-690 (ПИ 10135.3506.690), кв. 30 по плана на СО 
„Пчелина“. 
 

                                                                                           Докладва: арх. Стоименов 
 

26. Разглеждане на заявление с рег. №АУ027907МЛ/ 23.03.2022г. за допускане на ПУП-
ПРЗ за ПИ 10135.3506.207, кв.9 по плана СО „Пчелина“, гр. Варна.  
 
                                                                                           Докладва: арх. Стоименов 
 

27. Разглеждане на заявление рег. №АУ026003МЛ/17.03.2022 г. за приемане и 
одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ LII-820,821 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.820 
и ПИ 10135.3506.821), кв.8 по плана на СО “Пчелина“, гр. Варна процедиран по чл.128, 
ал. 14 от ЗУТ. 
 
                                                                                           Докладва: арх. Стоименов 
 

28. Разглеждане на заявление с рег. №АУ103474МЛ/05.10.2021 г. за приемане и 
одобряване на ПУП-РУП за УПИ XI–252 (ПИ 10135.3513.1923), кв. 1086 по плана на 26 
м. р. на гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, без постъпили възражения. 
 
                                                                                           Докладва: арх. Стоименов 
 

29. Разглеждане на заявление с рег. №АУ008537МЛ/25.01.2022 г. за приемане и 
одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XV–71,80 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.3516.80 и ПИ 
10135.3516.71), кв. 3 по плана на 26 м. р. на гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 
3 от ЗУТ без постъпили възражения. 
 
                                                                                           Докладва: арх. Стоименов 
 

30. Разглеждане на заявление рег.№АУ060766МЛ/ 12.06.2021г.  за допускане 
изработване на ПУП - План-извадка - ПРЗ за УПИ IX-583,449 „за жилищно строителство“ 
(ПИ 10135.3511.583 и ПИ 10135.3511.449), кв.21 и улична регулация от ОТ 91 до ОТ 
29 и от ОТ 91 до ОТ 93 по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна, след 
актуализация, приета с Протокол №35/ 19.10.2021г., т.22 на ЕСУТ на Предварителен 
проект на ПУП-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ, приет с Протокол №18/ 16.06.2020г., т.27 
на ЕСУТ. 
 
                                                                                           Докладва: арх. Стоименов 
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31. Разглеждане на заявление с рег. №АУ 118249 МЛ/16.11.2021г. за допускане     на 
изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ I- комплексно строителство, кв.1 по плана на 
ж.к.”Младост I“ м.р., гр. Варна, след отстранени забележки от Протокол 
№40/23.11.2021г., точка 34 на ЕСУТ 
 
                                                                                           Докладва: арх. Стоименов 

 
 
Район „Приморски“ 
 
 

32. Разглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-
ПРЗ за УПИ IV-3311 (ПИ 10135.2515.3311), кв. 11, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна, 
одобрен с Решение №1732-13-17/2009г. на ОбС-Варна. 

(арх.Е. Кючукова) 
 

33. Заявление с рег. №АУ025535ПР/16.03.2022г. за допускане изработването на  ПУП-
ПРЗ за ПИ 10135.2515.3054, кв.21 при съобразяване с плана на СО „Ален мак”, гр. 
Варна, одобрен с Заповед №1732-13-17/14.10.2009 г. на ОбС – Варна.  

( арх.Е. Кючукова) 
 

34. Разглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал.9 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ 
за УПИ I-61  и УПИ IV-61(10135.2515.3884), кв. 5 и улична регулация между о.т.22 и 
о.т.38 по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна, одобрен с Решение №1732-13-17/2009г. 
на ОбС-Варна. 
 

( арх.Е. Кючукова) 
 

35. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 14 от ЗУТ  и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 
XII-2042, 2043 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.2551.2042 и ПИ 10135.2051.2043), кв. 
1 по  плана на  кв. „Изгрев”, одобрен с с Решение № 552 - 6/26 и 27.07.2012г. на ОбС,  
гр. Варна. ( отстранени забележки) 
 

( арх. И. Жулев) 
 

36. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 14 от ЗУТ  и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 
XII-1502 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.2552.1502), кв. 194 по  плана на  кв. 
„Изгрев”, одобрен с с Решение № 552 - 6/26 и 27.07.2012г. на ОбС,  гр. Варна  
 

( арх. И. Жулев) 
 

37. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 14 от ЗУТ  и одобряване на ПУП-ПРЗ  за УПИ 
VII-4156 „за жил. строителство“  и УПИ XXIV-4157 „за жил. строителство“  (ПИ 
10135.2552.4156, ПИ 10135.2552.4157), кв. 93 по  плана на  кв. „Изгрев”, одобрен с с 
Решение № 552 - 6/26 и 27.07.2012г. на ОбС,  гр. Варна  
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( арх. И. Жулев) 

 
38. Разглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-
ПРЗ за УПИ XVII-568 (ПИ 10135.2515.568), кв. 45, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна, 
одобрен с Решение №1732-13-17/2009г. на ОбС-Варна. 

(арх.Е. Кючукова) 
 

39. Заявление с рег. №АУ008514ПР/25.01.2022г. за допускане изработването на  ПУП-
ПРЗ за ПИ 10135.2552.4265, кв.251 по  плана на  кв. „Изгрев”, одобрен с с Решение № 
552 - 6/26 и 27.07.2012г. на ОбС,  гр. Варна. 

(арх. И. Жулев) 
 

40. Разглеждане на основание чл.128 ал.9 от ЗУТ, изработен на основание чл.113 от 
ЗУТ ПУП-РУП за УПИ VII-184 (ПИ 10135.2508.1684) кв. 11 по плана на СО ”Сотира” на 
гр. Варна, одобрен с Решение № 1725-6/13.04.2005г. на ОбС - Варна. 

( арх.Е. Кючукова) 
 
 
 
 
 
 

41. Разглеждане на скица-предложение за допускане изработването на  ПУП-ПРЗ за  
ПИ 10135.2522.271, кв.23 и кв. 19, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на СО 
„Акчелар”, одобрен с Решение № 550-6 от Протокол № 10/26,27.07.2012г. на Общински 
съвет – Варна, общ. Варна. 
 

( арх. И. Жулев) 
 

42. Преразглеждане на т. 69 от Протокол на ЕСУТ №29/08.09.2021г. на основание 
Заявление с рег. № ИИБ22000715ПР/21.03.2022г. на скица-предложение за 
изработване  на ПУП-Парцеларен план на линейни обекти-Външно кабелно 
електрозахранване от размножителен шкаф ШК-7 ( електрозахранен от МТП №995) 
пред ПИ 10135.2013.104, преминаващ през ПИ 10135.2060.689, до нов кабелен шкаф 
тип ШК-4 пред ПИ 10135.2522.4, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна на основание 
чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ. 

( Представител на ЕРП – Север, арх. И. Жулев) 
 

43. Разглеждане  по  реда  на  чл. 128, ал. 9 от ЗУТ  на ПУП-ПРЗ  за УПИ VI-2232„за 
жил. строителство“ (ПИ 10135.2552.2232), кв. 224 по  плана на  кв. „Изгрев”, одобрен 
с с Решение № 552 - 6/26 и 27.07.2012г. на ОбС,  гр. Варна  

( арх. И. Жулев) 
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44. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (3) от ЗУT на ПУП-ПРЗ за  УПИ XIII-28,30, 
кв.54, и улична регулация  oт  о.т.388 до о.т.26 , представляващ изменение на Заповед 
№Г-59/04.04.2006г. и Заповед №Г-38/08.02.2019г. на Зам.-кмета на ОВ, при 
съобразяване с  плана за регулация на  СО ”Виница север”, гр. Варна. 
В законоустановения срок е постъпило възражение 
Рег. №АУ062758ПР_012ПР/24.02.2022й.-от „ГИТЕКС” ЕООД 

(арх. И. Жулев) 
 
45. Разглеждане процедиран по реда на чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ 

IV-5451 „за жил.стр.” и УПИ VII-5452 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2552.5451 и ПИ 
10135.2552.5452), кв. 246 по плана на кв. ”Изгрев”, гр. Варна. 
 

(арх.И. Жулев) 
 

46. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (14) от ЗУT на ПУП-ПРЗ за  УПИ VIII-58 
(10135.2052.58), кв.45, и улична регулация  oт  о.т.145 до о.т.146, при съобразяване с  
плана за регулация на  СО ”Виница север”, гр.Варна.  
 

(арх. И. Жулев) 
 

47. Разглеждане на Решение на ЕСУТ при Община Варна по т.15 от Протокол №04/ 
25.01.2022г. във връзка с представени допълнения със заявление с рег. 
№АУ003921ПР_002/17.03.2022г. и заявление с рег. №АУ003921ПР_001/10.03.2022г. 
 

(арх. И. Жулев) 
 
Район „Одесос“ 
 
 

48. Разглеждане на заявление рег. № АУ025791ОД/16.03.2022 г. за разрешаване 
изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-8,10 (ПИ № 10135.1503.89 и ПИ № 
10135.1503.91) и УПИ IV-6 (ПИ № 10135.1503.93), кв. 357a по плана на 10-ти м.р. на 
гр. Варна, ул. „Кракра“ № 38, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 104 и 106. 
 

     Докл. арх. М. Златева  
 

49. Разглеждане за приемане на проект за ПУП-РУП за УПИ III-11 (ПИ № 
10135.1501.727), кв. 296 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Антон Неделчев“ № 
39 по заявление рег. № АУ021351ОД/02.03.2022 г. за приемане и одобряване на проект 
за ПУП. 
 

                                                         Докл. арх. М. Златева  
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Кметство с. Тополи 
 

50. Разглеждане на обявен на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XV-318 и 
УПИ XVI-318, кв. 52 по плана на с. Тополи, Община Варна, представляващ изменение 
на РП на с. Тополи, одобрен със Заповед № 31/10.04.1992 г. на Кмета на Община Варна. 
 

(Ирина Добрева) 
 
 
Община Варна 
 
 
51. Разглеждане на Заявление с вх. № РД22006198Вн/23.03.2022г. от Районен съд – 
гр. Варна. Във връзка със съдебна делба, съгласно определение № 260286 от 
16.02.2022г. по ч. гр. д. № 546/2020г. по описа на Районен съд – Варна, Гражданско 
отделение, 30-ти състав, на основание чл. 201, ал. 1 от ЗУТ е изпратена допълнителна 
СТЕ № 281407 от 02.04.2021г., за предоставяне на становище от главния архитект на 
община Варна относно допустимостта на предвидените в заключението варианти за 
разделяне на ПИ 10135.2564.1718, находящ се в гр. Варна. 

(докладва инж. С. Манзурски) 
 

52. Разглеждане на Заявление с рег. № Д17001030ВН_025ВН/22.03.2022г. за внесена 
корекция на Предварителен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) на СО “Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, 
с площ 40 хектара, относно изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 76, 
77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по плана на 
С.О. „Балъм дере“, район Владислав Варненчик, гр. Варна. 

(докладва арх. М. Виденова) 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 
РЕШЕНИЯ: 

 
 
Община Варна 
 
 
По точка 1 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
 
По точка 2 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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/. 
 
По точка 3 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
 
По точка 4 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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/. 
 
По точка 5 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
 
По точка 6 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Изразява положително становище по представената схема. 
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/. 
 
По точка 7 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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По точка 8 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
 
По точка 9 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
 
По точка 10 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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/. 
 
По точка 11 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема и предлага да се одобри. 
Към преписката да се представи актуална скица от СГКК за ПИ № 72709.501.283 и извадка 
на действащ ПУП за имота. 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/. 
 
По точка 12 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Изразява положително становище по представената схема. 
За да бъде одобрена временна схема по реда на чл.56 от ЗУТ за разполагане на 
кратковременни преместваеми обекти (съгл. чл. 22, т. 2 от НУРППО на ОбС- Варна) за 
търговски и други обслужващи дейности, следва да представите съгласувана схема по 
реда на чл. 56 , ал. 4 от ЗУТ , чл. 29 и чл. 33  от НУРППО на ОбС- Варна. 
 
По точка 13 докладва инж. Ш. Хаджиева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Дава положително становище, по отношение на изработен проект за ново трасе на ПУП-
ПП за обект: „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен 
колектор от с. Каменар, общ. Варна“ и съгласува представено задание по чл.125 от ЗУТ. 
Да се изготви Предложение на Кмет на Община Варна към Общински съвет-Варна, за 
разрешаване изработване на проект за ново трасе на ПУП-ПП за обект: „Изграждане на 
канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, общ. Варна“. 
Към проекта да се представят актуални становища от следните министерства, агенции и 
институции: 
-от „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна; 
-от МЗХГ-Изпълнителна агенция по горите; 
-от Министерство на отбраната на РБ; 
- 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/. 
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Относно одобреният с решение на Общински съвет – Варна предходен ПУП-ПП за обект: 
„Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, общ. Варна – клон №192“, да се 
изследва възможност за изменение или отмяна на Решение №482-6 от 16.12.2020г. на 
Общински съвет – Варна, след анализиране на възможните хипотезите за изменение на 
одобрения план. 
 
По точка 14 докладва арх. З. Илиева 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
По представената задача не взе отношение арх. Стоян Петков 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на 
УПИ III-2667 /ПИ № 10135.5506.519 и част от ПИ № 10135.5506.415, ПИ № 
10135.5506.418, ПИ № 10135.5506.357, ПИ № 10135.5506.520 за улица/, кв.153 по плана 
на 29-ти м.р., гр.Варна, за устройствена зона СОП 5.01 (бивша фабрика „Първи май“), 
одобрен със Заповед № Г-273/28.08.2008г. на зам. кмет на Община Варна, на основание 
чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, съгласно които влезли с в 
сила ПУП могат да се изменят когато са настъпили съществени промени в обществено-
икономическите или устройствени условия, при които е бил съставен плана и чл. 134, ал. 
2, т. 6 от ЗУТ, с 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. 
Проектът да се съобрази с улична регулация по Предварителен проект на ПУП-ПРЗ на С.О. 
„Вилите“, район Аспарухово. 
С проекта за ПУП да се представи Силуетно проучване за доказване на височината на 
сградата, при съобразяване с устройствена зона Смф по ОУП на Община Варна. 
На основание чл.142, ал.5, т.7 и т.8 от ЗУТ и съобразно разпоредбите на чл.16б, ал.1, т.6 
от Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с проекта за ПУП да се представи 
становище от ГД ГВА към Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията на Р. България. 
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/. 
Проектът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се представи на ЕСУТ 
за приемане. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ. 
 
По точка 15 докладва арх. З. Илиева 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
По представената проектна документация за КПИИ, разгледана по реда на чл. 128, ал. 9 
от ЗУТ, ЕСУТ изразява следното становище: 
По част Градостройство: Съгласува представения ПУП-ПРЗ и Обемно пространствено 
проучвания за УПИ XIII-967 „за жил. стр.“, кв.68 по плана на 8-ми м.р., гр. Варна; 
По част Инвестиционен проект: Съгласува представения проект по част Архитектура. По 
отношение на фасадите на сградата, да се изобразят и опишат, видовете използвани 
материали и елементи, и да са в ансамбъл с обкръжаващата архитектурно-историческа 
среда. 
Преди представяне на КПИИ за одобряване в Дирекция АГУП към Община Варна, проектът 
следва да се съгласуване с НИНКН по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН. 
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/. 
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Район „Владислав Варненчик“ 
 
 
По точка 16 докладва арх. Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на 
УПИ VIII-63, 64 (ПИ № 10135.73.32, ПИ № 10135.73.533), кв. 3 по плана на ПЗ „Планова“. 
на гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-12/05.02.2003 г. на Заместник-кмет на Община 
Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, чл.15 ,ал.3 от ЗУТ, при съобразяване 
с Писмо рег. №ОСИСД22000336Вн-001Вн/10.03.2022 г. от Директор на дирекция ОСИСД 
и 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. 
С проекта за ПУП да се представи Силуетно проучване за доказване на височината на 
сградата, при съобразяване с устройствена зона Смф2 по ОУП на Община 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/. 
След изработване на плана, 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 „Аспарухово“ 
 
 
По точка 17 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения проект на ПУП- ПРЗ за УПИ XX – 5276, УПИ XXII – 5276, УПИ LIV – 
5277, УПИ LV – 5278, УПИ LVI – 5276, УПИ LVII – 5276 и УПИ LVIII – 5276, кв. 19 по плана 
на СО „Боровец – юг“, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ. 
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 18 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Да се измени Заповед №521/15.10.2021г. на Главен архитект на Община Варна за 
допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.5545.4211 по плана на со „Зеленика“, гр. 
Варна, като се добави и изменение на улична регулация от о.т. 298 до о.т. 302. 
В проекта за Заповед в съответствие с изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК да се 
изложат фактически и правни основания за издаване на административния акт (мотиви), 
като предпоставка за неговата законосъобразност и по отношение на това да се изложат 
факти и правни основания за допустимост на изменението. 
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По точка 19 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
По представената задача не взе отношение инж. Красимира Божкова. 
 
Отлага разглеждане на ПУП- ПРЗ за УПИ XXI – 3170, кв. 16 по плана на СО „Боровец – юг“ 
до отстраняване на следните забележки: 
- Да се отразят в извадката за ПУП действащите планове за района; 
- 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/. 

 
По точка 20 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП- ПРЗ за УПИ II–351, кв. 136 по плана на 29- ти м.р., кв. 
„Аспарухово“, гр. Варна до отстраняване на следните забележки: 
- Да се представи графика на ПУП-ПРЗ върху недеформируема хартия; 
- 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/. 

 
По точка 21 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-5378, 5379 „за жил. стр.“, кв. 16 
по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ. 
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 представената задача има изразено Особено мнение от от МЗXГ – Регионална дирекция 
по горите – Варна, което е неразделна част от настоящия протокол. 
 
По точка 22 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ XLIX-337 „за жил. стр.“, кв. 21 по плана на СО 
„Зеленика“, гр. Варна до отстраняване на следните забележки: 
- В графика на ПУП да се коригират таблица с технически показатели и таблица по 

чл.16 от ЗУТ, с цел съответствие на площите на УПИ; 
- 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/. 

 
По точка 23 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-323 „за жил. стр.“, кв. 28 по плана на СО 
„Зеленика“, гр. Варна до отстраняване на следните забележки: 
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- Проектът не отговаря на Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 
устройствените планове /в графика не е отразен тротоар към УПИ, липсват елементи 
на спец. кадастър/ 

- 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/. 

 
По точка 24 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ III-2089 „за жил. стр“, кв. 29 по плана на СО 
„Прибой“, гр. Варна до отстраняване на следните забележки: 
- Проектът за ПУП да се преработи съобразно условията посочено в писмо на ВМС; 
- 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/. 

 
 
Район „Младост“ 
 
 
По точка 25 докладва арх. И. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане за допускане/разрешаване за разработване на ПУП до отстраняване 
на следните забележки: 
- Да се прекрати или оттегли едно от заявленията, подадени в районна администрация 

за ПИ 10135.3506.690; 
- По представената скица-предложение, ЕСУТ ще се произнесе след отстраняване на 

забележки по т.26 от Протокол № 23/22.06.2021г., указани по предходното искане за 
разрешаване за разработване на ПУП с рег. № АУ059363МЛ\14.06.2021г. 

 
По точка 26 докладва арх. И. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
По представената задача не взе отношение инж. Красимира Христова. 
Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3506.207, кв.9 при 
съобразяване с плана на СО “Пчелина“, гр. Варна, одобрен с Решение №2427-7 от 
Протокол №32/ 21.09.2005г. на Общински съвет Варна, на основание чл.124а, ал.2 и ал.5 
от ЗУТ, чл.17, ал.1 от ЗУТ, и задание по чл.125 от ЗУТ, в съответствие с ОУП с Правила и 
нормативи за прилагането му и „Специфични правила и нормативи към окончателния 
проект за Общ устройствен план на Община Варна“, при спазване на действащата 
нормативна уредба за Устройство на територията и запазване на ценната едроразмерна 
растителност. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 
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 27 докладва арх. И. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ LII-820,821 „за жилищно строителство“, кв.8 по 
плана на СО “Пчелина“, гр. Варна, процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ. 
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. В 
заповед да се впише условие при съобразяване с чл.103, ал.6 от ЗУТ. 
 
По точка 28 докладва арх. И. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-РУП за УПИ XI–252 (ПИ 10135.3513.1923), кв. 1086 по плана 
на 26-ти м.р. на гр. Варна, общ. Варна, процедиран по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ. В 
законосъобразния срок няма постъпили възражения. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 
 
По точка 29 докладва арх. И. Стоименов, арх. Тодор Христов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Съгласува представения ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XV–71,80 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.3516.80 
и ПИ 10135.3516.71), кв. 3 по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, общ. Варна. 
Предлага на компетентния орган да одобри и издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от 
ЗУТ, след представяне на следните Становище/съгласуване на ПУП: 
- Становище от Окръжна следствена служба - Варна. 
- На основание чл.142, ал.5, т.7 и т.8 от ЗУТ и съобразно разпоредбите на чл.16б, ал.1, 

т.6 от Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с проекта за ПУП да се представи 
становище от ГД ГВА към Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията на Р. България. 

- 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/. 

 
По точка 30 докладва арх. И. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на допускане/разрешаване изработване на ПУП, до отстраняване на 
следните забележки: 
- Да се отрази коректно в извадката за ПУП, приет и актуализиран Предварителен 

проект за кв.21 по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна; 
- Да се опише коректно в заглавието за ПУП, уличната регулация част от план-

извадката. В графичната част на ПУП план – извадка, да се изобрази действащия план 
без коригиращи линии, в съответствие с Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание 
на устройствените планове. 

- 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/. 
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По точка 31 докладва арх. И. Стоименов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане за допускане/разрешаване изработване на ПУП, до отстраняване на 
следните забележки: 
- Да се определи обхват на разработката, като се съобрази с устройствената зона „Жк“ 

по ОУП на Община Варна и съществуващото комплексно застрояване в ж.к. „Mладост“ 
I м.р., гр. Варна. 

- Да се определи изменението на регулационния план в граници на зоната до един 
квартал, като се опишат в предложението имотите засегнати с разработката, при 
съобразяване с действащ ЗПР на ж.к. „Mладост“ I м.р., гр.Варна, одобрен със Заповед 
№ 19/13.02.1985г. на Председател на ИК на ОбНС. 

 
 
Район „Приморски“ 
 
 
По точка 32 докладва арх. Е. Кючукова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане за приемане на ПУП, до отстраняване на следните забележки: 
- В графиката на ПУП, в частта на ПЗ да се коригира застроителната линия към дъно на 

УПИ /към имот 318/ - мин.5м; 
- 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/. 

 
По точка 33 докладва арх. Е. Кючукова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане за допускане/разрешаване изработване на ПУП, до отстраняване на 
следните забележки: 
- Да се представи становище от Дирекция ОСИСД, във връзка с даване на съгласие за 

изменение на ул. регулация от о.т.160 до о.т.161, в границите на имот общ. 
собственост, при съобразяване с ПУР на С.О. „Ален мак“; 

- В графичната част на ПУП, да се отразят коректно квадратите, съответно 
придаваема/отнета площ от ПИ; 

- 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/. 

 
По точка 34 докладва арх. Е. Кючукова  
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
По реда на чл.128, ал.9 от ЗУТ за предварителна разглеждане на ПУП преди приемане, 
следва да се отстранят на следните забележки: 
- Проектът да се изработи съобразно Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 

устройствените планове: за основа на ПУП, да се нанесе специализиран кадастър, 
релеф и др. елементи съобразно наредбата; 
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- Да се представи комбинирана скица от ЛУП (Лесоустройствен план); 
- 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/. 

По представената задача има изразено Особено мнение от МЗXГ – Регионална дирекция 
по горите – Варна, което е неразделна част от настоящия протокол. 
 
По точка 35 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XII-2042, 2043 „за жил. строителство“, кв. 1, по 
плана на кв. „Изгрев”, м-ст „Франга дере и Кокарджа“, гр. Варна, процедирания по реда 
на чл. 128, ал.14 от ЗУТ. 
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 36 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XII-1502 „за жил. строителство“, кв. 194, кв. 
„Изгрев”, гр. Варна, процедирания по реда на чл. 128, ал.14 от ЗУТ. 
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 37 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане за приемане на ПУП, до отстраняване на следните забележки: 
- В графиката на ПУП, в частта на ПР да се отрази новообразуваното УПИ със сини 

линии, в частта на ПЗ да се коригира маx. височина в матрицата, съобразно 
устройствената зона Жм2; 

- 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/. 

 
По точка 38 докладва арх. Е. Кючукова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-568, кв. 45, по плана на СО „Ален мак”, гр. 
Варна, процедирания по реда на чл. 128, ал.14 от ЗУТ. 
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 39 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.2552.4265, кв.251 по плана на кв. „Изгрев”, при съобразяване с ПУР на кв. „Изгрев“, 
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одобрен с Решение № 552 - 6/26 и 27.07.2012г. на Общински съвет–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, 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. 
С проекта за ПУП да се представи Силуетно проучване за доказване на височината на 
сградата, при съобразяване с устройствена зона Смф по ОУП на Община Варна. 
На основание чл.142, ал.5, т.7 и т.8 от ЗУТ и съобразно разпоредбите на чл.16б, ал.1, т.6 
от Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с проекта за ПУП да се представи 
становище от ГД ГВА към Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията на Р. България. 
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/. 
Проектът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се представи в ЕСУТ 
за приемане. 
Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за 
приемане. 
Предлага да се издаде заповед по реда на чл.124a, ал.2 от ЗУТ. 
 
По точка 40 докладва арх. Е. Кючукова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-РУП за УПИ VII-184 (ПИ 10135.2508.1684), кв. 11 по плана на 
С.О. ”Сотира”, гр. Варна, процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 
 
По точка 41 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Към решение изразено в т.21 от Протокол № 07/15.02.2022г. на ЕСУТ, да се добави и 
кв.19, касаещо изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.2522.271, попадащо в кв.23 и 
кв.19 при съобразяване с влезлия в сила ПУР на С.О. „Акчелар”, гр. Варна. 
 
По точка 42 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Потвърждава свое решение изразено в т.69 от Протокол №29/08.09.2021г. на ЕСУТ. 
 
По точка 43 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2232 „за жил. строителство“ (ПИ 
10135.2552.2232), кв. 224 по плана на кв. „Изгрев“, гр.Варна, процедиран по реда на 
чл.128, ал.14 от ЗУТ. 
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. 
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По точка 44 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
По отношение на възражение с Рег. №АУ062758ПР_012ПР/24.02.2022г. от „ГИТЕКС” 
ЕООД: не уважава възражението, тъй като предвижданията на плана не засягат 
съществуващите подпорни стени в ПИ 10135.2028.19, собственост на възразилите. 
Съгласува представения ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-28,30, кв.54 по плана на кв. „Изгрев“, гр. 
Варна и улична регулация oт о.т.388 до о.т.26, процедиран по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след 
представяне на становище на основание чл. 152 от ЗООС, за превантивен контрол от 
органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. 
 
По точка 45 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ, до окомплектоване на преписката и отстраняване на 
следните забележки: 
- В графиката на ПУП, да се отрази коректно граница на промяна на режим на 

застрояване, съобразно изисквания по Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание 
на устройствените планове. В частта на ПР да се добави „охранителен канал“; 

- На основание чл.142, ал.5, т.7 и т.8 от ЗУТ и съобразно разпоредбите на чл.16б, ал.1, 
т.6 от Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с проекта за ПУП да се представи 
становище от ГД ГВА към Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията на Р. България; 

- 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/. 

 
По точка 46 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-58, кв.45 по плана на С.О. ”Виница север”, гр. 
Варна и улична регулация oт о.т. 145 до о.т. 146, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, 
за който в законоустановения срок няма постъпили възражения 
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 47 докладва арх. И. Жулев 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Да се издаде заповед за отказ на допускане, проучване и проектиране за изменение на 
ПУП - ПРЗ в граници на действащо УПИ „за озеленяване“, във връзка с реализирано 
озеленяване в имота обект на плана, на основание чл.62а от ЗУТ във връзка с чл. 15 
ал.10 от ЗУТ. 
В проекта за Заповед в съответствие с изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК да се 
изложат фактически и правни основания за издаване на административния акт (мотиви), 
като предпоставка за неговата законосъобразност и по отношение на това да се изложат 
факти и правни основания за допустимост на отказа. 
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Район „Одесос“ 
 
 
По точка 48 докладва арх. М. Златева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на 
УПИ V-8,10 (ПИ № 10135.1503.89 и ПИ № 10135.1503.91) и УПИ IV-6 (ПИ № 
10135.1503.93), кв. 357a по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Кракра“ № 38, ул. 
„Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 104 и 106, одобрен със Заповед № Г-146/12.12.1996 г. 
на Кмет на Община 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 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 и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 
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 49 докладва арх. М. Златева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представеният проект на ПУП-РУП за УПИ III-11 (ПИ № 10135.1501.727), кв. 296 
по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Антон Неделчев“ № 39. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 
След одобряване на РУП за имота, следва да се приложи планът в кадастралната карта, 
съобразно действащ регулационен план за парцела. 
 
 
Кметство с. Тополи 
 
 
По точка 50 докладва арх. И. Добрева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-318 и УПИ XVI-318, кв. 52 по плана 
на с. Тополи, Община Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, за който в 
законоустановения срок няма постъпили възражения 
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. 
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Община Варна 
 
 
По точка 51 докладва инж. Стефан Манзурски 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
След разглеждане на представената допълнителна съдебно-техническа експертиза, в 
която вещото лице е изследвало процесния имот и е предложило варианти за подялбата 
му, констатира следното: 

‐ Съгласно Общия устройствен план на община Варна, одобрен със Заповед № 
РД-02-14-2200/03.09.2012г. на МРРБ, имот 10135.2564.1718 попада в 
строителните граници на гр. Варна, в устройствена зона Жм2 – жилищна 
устройствена зона с ниско застрояване с допълнителни специфични изисквания, 
в която се позволява застрояване с максимална кота корниз 7 м. (2 ет.), 
свободно или свързано в два имота; 

‐ При делба или разделяне на имота е приложима нормата на чл. 19, ал. 1, т. 1 
(както и ал. 4 на с.ч.) от ЗУТ, а именно - в градовете, при урегулиране на 
поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два 
имота, се спазват следните размери: най-малко 14 м. лице и 300 кв. м. 
повърхност (както и съответно - при делба на поземлените имоти по ал. 1 реално 
обособените части не могат да бъдат с размери по-малки от минимално 
определените в ал. 1, намалени най-много с 1/5). Приложима е и ал.  6 от чл. 
19, т.е. - при урегулиране на поземлени имоти в границите на населените места 
за нежилищно застрояване или за други нужди без застрояване техните размери 
се определят с подробен устройствен план, съобразно санитарно-хигиенните и 
противопожарните изисквания и съответните устройствени правила и 
нормативи; 

‐ Самият процесен имот има 1788 кв. м. площ, което го прави теоретически 
поделяем на няколко дяла при условията на чл. 19, ал. 1, 4 и 6 от ЗУТ; 

‐ Съгласно чл. 81, ал. 4 от ЗУТ, при разделяне на урегулиран поземлен имот по 
искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него 
имоти се осигурява с проекта за изменение на подробния устройствен план на 
имота, като в тези случаи лицето към улицата на новообразуваните в дълбочина 
имоти е не по-малко от 3,5 м. Ал. 5 от с.ч. допълва, че когато при разделяне на 
урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към 
улица за новообразуваните от него имоти не може да се осигури при условията 
на ал. 4, с проекта за изменение на подробния устройствен план се предвижда 
прокарване на задънена улица в границите на разделяния и новообразуваните 
от него имоти. В тези случаи общината придобива собствеността върху 
задънената улица с влизането в сила на плана; 

‐ В посочените в СТЕ варианти за подялба на имот 10135.2564.1718 са спазени 
нормативните изисквания на чл. 19, ал. 1 и ал. 4, както и на чл. 81, ал. 4/5 от 
ЗУТ. 

Предвид гореизложеното предлага на Главния архитект на община Варна да 
съгласува представените в допълнителната СТЕ варианти за поделяемост на процесния 
ПИ 10135.2564.1718. 

Предвид възможността за разделяне на имота, предлага на Главния архитект на 
община Варна да издаде мотивирано предписание на основание чл. 201, ал. 3. 
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По точка 52 докладва арх. Марта Виденова  
След станалите разисквания ЕСУТ  
               РЕШИ: 
Съгласува представения проект за изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 
76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по плана на 
Предварителен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) на СО “Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 
Да се проведат процедури по чл. 128, ал. 1 и ал.11 от ЗУТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съставил протокола: 
 
…………………П…………………… 
(арх. Златина Илиева) 
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