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УТВЪРДИЛ:…………П……………… 

                                                                                                                           Зам.Кмет на Община Варна 
      /инж. Христо Иванов/ 

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 19/10.05.2022 г. 

                                                                  

Днес, 10.05.2022 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. Кючукова– район “Приморски“, арх. Цв. 

Наумова – Район „Вл. Варненчик, арх. Васил Куликов- район „Аспарухово“, арх. В. 

Симеонов- район „Одесос“, арх. И. Димитров – район „Младост“, арх. Г. Томова – Кметство 

с. Константиново, Ирина Добрева – Кметство с. Тополи  и членове от състава на ЕСУТ, 

съгласно приложение на протокола. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

Община Варна 

 

1. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 123442 ВН – 004 ВН / 28.04.2022 г. от 

Директор  на дирекция „УСКОР“, във връзка с чл. 56а от ЗУТ - за разполагане на 

преместваеми обекти (ПО) за извършване на търговска и/или друга дейност на открито, 
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чрез съоръжения и елементи, разположени в части от улици, тротоари, площади и други 

– публична общинска собственост, за одобряване на схеми за разполагане на 

преместваеми обекти – във връзка с чл. 22, т. 1 /целогодишни/, по смисъла на чл. 21, ал. 

1, т. 2 от НУРППО на ОбС-Варна - за търговски и други обслужващи дейности, на 

територията на р-н „Младост“ със срок 2022 г. – 2028 г. 

 

                                                                                 /Докладва арх. Парашкевов/ 

 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 123442 ВН – 005 ВН / 28.04.2022 г. от 

Директор  на дирекция „УСКОР“, във връзка с чл. 56а от ЗУТ - за разполагане на 

преместваеми обекти (ПО) 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, за одобряване на схеми за разполагане на 

преместваеми обекти – във връзка с чл. 22, т. 1 /целогодишни/, по смисъла на чл. 21, ал. 

1, т. 2 от НУРППО на ОбС-Варна - за търговски и други обслужващи дейности, на 

територията на р-н „Приморски“, със срок 2022 г. – 2028 г. 

 

                                                                                 /Докладва арх. Парашкевов/ 

 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 123442 ВН – 006 ВН / 04.05.2022 г. от 

Директор  на дирекция „УСКОР“, във връзка с чл. 56а от ЗУТ - за разполагане на 

преместваеми обекти (ПО) 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, за одобряване на схеми за разполагане на 

преместваеми обекти – във връзка с чл. 22, т. 1 /целогодишни/, по смисъла на чл. 21, ал. 

1, т. 2 от НУРППО на ОбС-Варна - за търговски и други обслужващи дейности, на 

територията на р-н „Одесос“, със срок 2022 г. – 2028 г. 

 

                                                                                 /Докладва арх. Парашкевов/ 

 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 041019 ВН / 29.04.2022 г. от името на 

„СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ ЕООД, за разглеждане на схеми за 

поставяне на преместваеми обекти на територията на курортен комплекс „Св. Св. 

Константин и Елена“, община Варна, област Варна, по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК.  

 

 

                                                                                 /Докладва арх. Парашкевов/ 

 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № УСКОР21001102АС-001ВН/21.05.2021 г. от 

Кмет на Район“Аспарухово“, във връзка с чл. 56а от ЗУТ - за разполагане на преместваеми 
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обекти (ПО) 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, за одобряване на схеми за разполагане на преместваеми обекти – 

във връзка с чл. 22, т. 1 /целогодишни/, по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 2 от НУРППО на 

ОбС-Варна - за търговски и други обслужващи дейности, на територията на р-н 

„Аспарухово“, със срок 2022 г. – 2028 г. 

                                                                          /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

6. Разглеждане на заявление с Вх. No АУ026345ВН/17.03.2022 г. и вх. No 

АУ026345ВН_002ВН/18.04.2022 г. за доброволна делба на Жилищна сграда,  гр. Варна УПИ 

XVII-1144, кв. 118, по плана на 28 м.р, ул. „Ропотамо“ №14, кв. Аспарухово, гр. Варна 

                                                                                            /Докладва арх. Божкова/ 

 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

 

7. Разглеждане на заявление рег. №АУ030527Вл-004Вл/27.04.2022 г. допълнение към 

рег. №АУ030527Вл/25.03.2021 г. от Виолетка Христова Начева, Христиана Красимирова 

Генчева-Джавгова, Данаил Красимиров Генчев, Албена Николаева Симеонова, Тодор 

Николаев Военкин, Антоанета Христова Стоянова, Наско Асенов Начев, Янка Станчева 

Стефанова за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-

55,57,95,135 и УПИ VI-56, кв. 5 по плана на ПЗ „Планова”, гр. Варна, одобрен със Заповед 

№Г-72/26.10.2010 г. на Заместник-кмет на Община Варна, (в обхват ПИ 10135.73.638, 

10135.73.653, 10135.73.656, 10135.73.689, 10135.73.690 и 10135.73.693 по КККР на гр. 

Варна, Район „Вл. Варненчик"). 

Докладва: арх. Наумова 

 

8. Разглеждане на процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ LII-

1030 „за производствено складова дейност“, УПИ LIII-1030 „за производствено складова 

дейност“ (ПИ 10135.4510.1030) в кв. 34 по плана на ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. 

Варна,  по заявление рег. №АУ040113Вл/28.04.2022 г. от „АМАТА“ ООД и „ДИНАМО-

РУСЕВ“ ЕООД. 

Докладва: арх. Наумова 

 

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

УПИ VIII-1147 „за жилищно строителство“ (ПИ 10135.4501.1147), кв. 26 от ПП на ПУП-

ПРЗ на кв. 26 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, приет с Протокол №21/21.07.2020 

г., т.63 на ЕСУТ, по заявление рег. №АУ026747Вл/18.03.2022 г. от Ненко Иванов. 

 

Докладва: арх. Наумова 
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Район „Приморски“ 

 

10. Разглеждане за одобряване на процедиран по реда на чл. 128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ 

за УПИ VII-4052(ПИ 10135.2515.4052) и ул.рег. от о.т.632 до о.т.650, кв. 78, по плана  на  

СО „Ален мак”, гр. Варна, одобрен със Решение №1732-13-17/2009г. на ОбС-Варна, Във 

връзка с Заявление рег.№АУ081500ПР-008ПР-002ПР-008ПР/28.04.2022г.   

 

                                                                                           (арх.Е.Кючукова) 

 

11. Заявление с рег. №АУ039496ПР/27.04.2022 г за допускане изработването на  ПУП-

ПРЗ за  изменение на УПИ IX-873a, УПИ X-874б, УПИ XI-873б (ПИ 10135.2526.2516, 

ПИ 10135.2526.2517, ПИ 10135.2526.2518 ), кв.11 по плана на ж.к. „ Бриз", гр. Варна, 

одобрен със Заповед №Г-170/15.09.1993г. на Кмет на Община Варна. 

 

( инж. Г. Тодоров, арх.Е.Кючукова) 

 

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

ПРЗ за УПИ XVII-4028 „ жил. стр.” (ПИ 10135.2517.4028), кв. 58, по плана на СО 

”Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

 

( арх.Е.Кючукова) 

 

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

ПРЗ за УПИ VI-923 „ за жил. стр.” (ПИ 10135.2510.923), кв.73 по плана на СО ”Добрева 

чешма”, одобрен с Решение № 272-6/28.03.2012г. на Общински съвет–Варна. 

 

 

( арх.И. Жулев) 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-1134 „ за жил. стр.” и УПИ XXXII-1134 „ за жил. стр.” (ПИ 

10135.2564.1134), кв.59, по плана на Вилна зона,  гр. Варна, одобрен със Заповед № 

1035/19.09.1961г. на Зам. Председателя на КАБ - Варна. Нововходирани графични части. 

 ( арх.E. Kючукова) 

 

 

15. Разглеждане на скица-предложение по Заявление с рег. 

№АУ011502ПР/02.02.2022г. за допускане изработването на  ПУП-ПРЗ за изменение на   

УПИ V-1051 (ПИ 10135.2564.976), кв.53,  по плана на  „Вилна зона”, гр. Варна, одобрен   

със Заповед № 1035/19.09.1961г. на Зам. Председателя на КАБ- Варна. 
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( арх.С. Димитров) 

 

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

ПРЗ за УПИ XIX-4533 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2516.4533), кв. 27 , при съобразяване с 

влезлия в сила ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, одобрен с 

Решение № 799-5 от Протокол № 14/19.12.2012 г. на Общински съвет–

Варна.Нововходирани графични части. 

 

( арх.E. Kючукова) 

 

17. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (9) от ЗУT  за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ за УПИ V-203 „за жил.стр.” (ПИ10135.2723.203), кв.65, по плана на СО „Ваялар”, 

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

Решение № 551-6/26 и 27.07.2012г. на Общински съвет–Варна, общ. Варна.  

( арх.E. Kючукова) 

 

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

ПРЗ за УПИ XVIII-280 „ за жил. стр.” (ПИ 10135.2510.280), кв.30 по плана на СО ”Добрева 

чешма”, одобрен с Решение № 272-6/28.03.2012г. на Общински съвет–Варна. 

 

 

(арх.И. Жулев) 

 

19. Разглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал.3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ 

за УПИ XVIII-3435 „за жил.стр.”, УПИ ХIХ-2121 „за жил.стр.”, УПИ XXVI-3435 „за жил.стр.”, 

УПИ XXVII-3435 „за жил.стр.”, УПИ XXVIII-2121 „за жил.стр.” и ул. регулация от о.т. 1682 

до о.т.1684 (ПИ 10135.2520.2121 и ПИ 10135.2520.3435), кв. 218 по плана на СО 

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

одобрен с Решение № 551-6/26 и 27.07.2012г. на Общински съвет–Варна, общ. Варна.  

 

(Иглика Стамова) 

 

 

Район „Одесос“ 

 

20. Разглеждане за приемане на обявения по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и 

РУП за УПИ XXII-255,561 „за жил. стр.“, кв. 223 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. 

„Теодосий Търновски“ № 1,1а,3. 

                                                                                         Докл. арх. В. Симеонов 

 

21. Разглеждане на заявление рег. № АУ038982ОД/26.04.2022 г. за разрешаване 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-8,9 (ПИ № 10135.51.138 и ПИ № 

10135.51.139), кв. 205 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Радецки“ № 63 и 67. 

 

     Докл. арх. В. Симеонов 
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22. Разглеждане на молба с рег. №АУ039935ОД-006ОД/28.04.2022 г. във връзка с 

издадена Заповед № 318/05.06.2019 г. на Гл. архитект  на Община Варна Варна за 

разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на част от УПИ VI „за жил. стр. и 

трафопост“ (ПИ № 10135.1507.906) в кв. 70 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. 

„Черноризец Храбър“ № 5. 

 

                                                                                         Докл. арх. В. Симеонов 

 

 

Район „Младост“ 

 

23. Преразглеждане на решение на ЕСУТ от Протокол №12/22.03.2022 г. по заявление 

с рег.№АГУП22000509МЛ/21.04.2022 г. във връзка с заявление за приемане и одобряване 

с рег. №АУ051345МЛ/15.06.2021 г. на ПУП – ПРЗ за УПИ XLII-5031,224 “за жил. стр.“ (ПИ 

10135.3515.5031 и ПИ 10135.3515.224) и УПИ XXVI-219 „ за жил. стр.“ (ПИ 

10135.3515.219) и РУП за УПИ XLII-5031,224, УПИ XXVI-219 и УПИ ХХII-77,   кв.7 по плана 

на  16 м.р., гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 11 от ЗУТ, без постъпили възражения. 

 

                                                                                         Докл. арх. И. Димитров 

 

 

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

24. Преразглеждане на заявление с рег. №АУ121221ВН_002АС_008АС/24.03.2022г. от 

Атанас Емилов Туримацов за приемане на процедиран по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ 

ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2223 и изменение на ул. рег. От ос.т.410 до ос.т. 402 (ПИ 

10135.5404.2223 по КККР на гр. Варна) „за жил. стр.“, кв. 34  по плана на СО „Боровец – 

юг“, гр. Варна, за който в законовия срок не са постъпили възражения. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

25. Разглеждане на заявление с рег. №АУ131417АС_008АС/21.04.2022г. от Васил Янев 

Андонов за приемане на  ПУП-ПРЗ на УПИ VII-3204 /10135.5426.3204/, кв. 45 по плана на 

СО „Ракитника“, р-н Аспарухово, гр.Варна. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

26. Преразглеждане на заявление с вх. рег. № 

АУ113675АС_008АС_001АС/24.03.2022г., обявен по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ от 

Валери Данаилов Йорданов за приемане и одобряване на ПУП- ПРЗ за УПИ XXIV–3915, кв. 

20 по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна. 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 
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27. Преразглеждане на заявление с рег. №АУ029237АС/28.03.2022г. от „БУЛПОРТ 

ЛОГИСТИКА“ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Радостин Костадинов – Изпълнителен директор за 

допускане изработване на  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-277,280, кв. 2 по 

плана на ЮПЗ, одобрен със Заповед №Г-78/02.11.2010г. на Заместник-кмет на общ. Варна 

/ПИ 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна/. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

28. Разглеждане на заявление вх. № АУ015252ТПЛ/14.02.2022 г. от „Балев 

Корпорейшън“ ЕООД, чрез пълномощник Дамян Димитров Димитров за допускане до ПУП 

– ПРЗ за ПИ № 72709.26.98, местност „Ачмите“, з-ще с. Тополи, Община Варна. 

 

(Докладва Ирина Добрева) 

 

 

 

 

 

Кметство с. Константиново 

 

29. Административна преписка с вх. № АУ032877КНС/06.04.2022 г.. за одобрение на 

ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ XXI-206,207 "жил. строителство" и УПИ XXII-207 "жил. строителство" 

кв. 15 по планa на с. Константиново, общ. Варна, одобрен със Заповед №1707/03.04.1974 

г. на Председателя на ОНС - гр. Варна и влязла в сила кадастралната карта, одобрена със 

Заповед №РД-18-1897/27.11.2018 г. на Изпълнителен Дитектор на АГКК. 

(арх. Г. Томова) 

 

 

30. Адм. преписка със заявление с Вх. № АУ033085НС/06.04.2022 г. за издаване на 

разрешаване/допускане и изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХIII-

488, кв. 62 /частично идент. с ПИ 38354.501.836/ по плана на с. Константиново, Община 

Варна, одобрен със Заповед №1707/03.04.1974 г. на Председателя на ОНС - гр. Варна и 

кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-1897/27.11.2018 г. на Изпълнителен 

Дитектор на АГКК.      

(арх. Г. Томова) 
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Община Варна 

 

31. Разглеждане на заявление с рег. № АУ042697/05.05.2022 г. от Дирекция КДР за 

предложение за поставяне на преместваем обект – обемен надпис на кирилица „Варна“, в 

началото на пешеходната зона на ул. „Преслав“, до ДТ „С. Бъчваров“. Идеята за 

изработката на обемни букви и тяхното място бяха одобрени от Обществения експертен 

съвет по естетизация на градската среда на 30.03.2022 г. Приложеният проект бе приет 

от работна група от експерти от ОЕСЕГС.  

 

                                                                                    /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

Община Варна 

 

По точка 1 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 2 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 3 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 4 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище по представената схема. 

 

По точка 5 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 6 докладва арх. Б. Божкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения инвестиционен проект за доброволна делба на Жилищна сграда в 

УПИ XVII-1144, кв. 118, по плана на 28 м.р, ул. „Ропотамо“ №14, кв. Аспарухово, гр. Варна 

и предлага, на основание чл. 202 от ЗУТ, на Главния архитект на Община Варна да одобри 

представения инвестиционен проект. 
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Район „Владислав Варненчик“ 

 

По точка 7 докладва арх. Цв. Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи становище от Дирекция ОСИСД във връзка с условията на  чл.134а, ал. 

4 от ЗУТ. 

Да се изследва собствеността на имоти с идентификатори 10135.73.657, 10135.73.654, 

10135.73.691. 

 

По точка 8 докладва арх. Цв. Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ LII-1030 „за производствено складова дейност“, 

УПИ LIII-1030 „за производствено складова дейност“ (ПИ 10135.4510.1030) в кв. 34 по 

плана на ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, 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 да се издаде заповед по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ. 

 

По точка 9 докладва арх. Цв. Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се коригира извадката. 

Да се покажат зони по одобрен ОУП на Община Варна. 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

По точка 10 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-4052(ПИ 10135.2515.4052) и ул.рег. 

от о.т.632 до о.т.650, кв. 78, по плана  на  СО „Ален мак”, гр. Варна, обявен по реда на 

чл.128, ал.3 от ЗУТ, 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.96 от ЗУТ..    
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По представената задача има постъпило Становище от РДГ – Варна, което е неразделна 

част от настоящият протокол. 

 

 

По точка 11 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

УПИ IX-873a, УПИ X-874б, УПИ XI-873б (ПИ 10135.2526.2516, ПИ 10135.2526.2517, ПИ 

10135.2526.2518 ), кв.11 по плана на ж.к. „ Бриз", гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-

170/15.09.1993г. на Кмет на Община Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ 

и чл. 81, ал. 5 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. 

 

По точка 12 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-

4028 „ жил. стр.” (ПИ 10135.2517.4028), кв. 58, 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 13 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представеният проект . 

Да се покаже действащото застрояване в извадка и в част ПЗ за УПИ VІІ-922. 

 

По точка 14 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-

1134 „ за жил. стр.” и УПИ XXXII-1134 „ за жил. стр.” (ПИ 10135.2564.1134), кв.59, по 

плана на Вилна зона,  гр. Варна. 
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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 15 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се изпълни чл.117а от ЗУТ. 

 

По точка 16 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-

4533 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2516.4533), кв. 27, 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 17 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-

203 „за жил.стр.” (ПИ10135.2723.203), кв.65, по плана на СО „Ваялар”. 

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 18 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-

280 „ за жил. стр.” (ПИ 10135.2510.280), кв.30 по плана на СО ”Добрева чешма”, 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 19 докладва Иглика Стамова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за за УПИ XVIII-3435 „за жил.стр.”, УПИ ХIХ-2121 „за 

жил.стр.”, УПИ XXVI-3435 „за жил.стр.”, УПИ XXVII-3435 „за жил.стр.”, УПИ XXVIII-2121 

„за жил.стр.” и ул. регулация от о.т. 1682 до о.т.1684 (ПИ 10135.2520.2121 и ПИ 

10135.2520.3435), кв. 218 по плана на СО „Траката”, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от 

ЗУТ, за който в законоустановения срок няма постъпили възражения. 
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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 да се одобри по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

Район Одесос 

 

По точка 20 докладва арх. В. Симеонов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XXII-

255,561 „за жил. стр.“, кв. 223 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Теодосий 

Търновски“ № 1,1а,3, 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 21 докладва арх. В. Симеонов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага до представяне на мотивирано предложение по реда на ЗУТ във връзка с чл.61 от 

ЗУТ . 

Представената скица- предложение несъответствие на ОУП на Община Варна по 

отношение на устройствената зона. 

 

По точка 22 докладва арх. В. Симеонов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема постъпилата молба.  

Собственика на УПИ VI „за жил. стр. и трафопост“ да подаде заявление, след което да се 

измени Заповед № 318/05.06.2019 г. на Гл. архитект на Община Варна, като в 

разпоредителната част на ред 17 вместо: 

„...изменение на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VI „за жил. стр. и трафопост“ (ПИ № 

10135.1507.906)...“ 

Да се чете: 

„...изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI „за жил. стр. и трафопост“ (ПИ № 10135.1507.905, 

ПИ № 10135.1507.906, ПИ № 10135.1507.902, ПИ № 10135.1507.1008)...“ 
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Район Младост 

 

По точка 23 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се изследва собствеността от районната администрация. 

УПИ ХХІІ -77 не е включен в обхвата на разработката, като следва да не му се изменя 

застрояването. 

 

 

 

 

Район Аспарухово 

 

По точка 24 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2223 и 

изменение на ул. рег. От ос.т.410 до ос.т. 402 (ПИ 10135.5404.2223 по КККР на гр. Варна) 

„за жил. стр.“, кв. 34  по плана на СО „Боровец – юг“, 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 25 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ на УПИ VII-

3204 /10135.5426.3204/, кв. 45 по плана на СО „Ракитника“, 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 26 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП- ПРЗ за УПИ XXIV–

3915, кв. 20 по плана на СО „Боровец – юг“, 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.    
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По точка 27 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи комуникационно решение с нивета. 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

По точка 28 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи опорен план за определяне на обхват по чл.44 от ПНПОУП. 

 

 

Кметство с. Константиново 

 

По точка 29 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.3 от ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ XXI-

206,207 "жил. строителство" и УПИ XXII-207 "жил. строителство" кв. 15 по планa на с. 

Константиново, 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 30 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

В представената скица- предложение да се покажат границите на УПИ. 

 

 

Община Варна 

 

По точка 31 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и да се одобри. 

 

 

 

 

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