
 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 22/ 07.06.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: _______________________ Зам.председател:________________________   

                  Съгл. З-д № ДС-00858/03.06.22г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 22 от 07.06.2022 г. 

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

1 

 

  

  

  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                               
УТВЪРДИЛ:………………………… 

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

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 22/07.06.2022 г. 

                                                                  

Днес, 07.06.2022 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 

http://www.varna.bg/
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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, арх. С. Димитров– район 

“Приморски“, арх. Васил Куликов- район „Аспарухово“, арх. В. Симеонов- район „Одесос“, 

инж. В- Темелкова- район „Вл. Варненчик“, Ирина Добрева – Кметство с. Тополи, арх. Цв. 

Жекова – Кметство с. Звездица, Д. Рачева – Кметство с. Каменар  и членове от състава на 

ЕСУТ, съгласно приложение на протокола. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. Разглеждане на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ I-

852"за паркинг", кв. 73а, 8-ми м.р., гр. Варна /ПИ 10135.1507.852 по КККР на район 

Одесос/, гр. Варна 

http://www.varna.bg/
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                                                                                 /Докладва арх. М. Виденова/ 

 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 082777 ВН – 002 ВН / 30.05.2022 г. от името 

на Божидарка Филева Борисова, 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 IV-250010, кв. 2, ПИ 10135.4507.204, м-ст „Атанас тарла“, ПЗ „Метро“,р-н „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 049918 ВН / 26.05.2022 г. от името на 

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

и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваеми 

обекти, в УПИ XXIII-97, ПИ 72709.518.108, Стопански двор, с. Тополи“, общ. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АГУП 22000679 АС – 001 ВН / 01.06.2022 г. от 

името на Кмет на район „Аспарухово“, за разглеждане и одобряване на временна схема по 

реда на чл. 30 от НУРППО на ОбС-Варна, с нанесено предложение за разполагане на 

кратковременни преместваеми обекти (съгл. чл. 22, т. 2 от НУРППО на ОбС- Варна), във 

връзка с провеждането на традиционния празник „Аспарухово пее и танцува“ през м.юни 

2022 г. в Аспарухов парк, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № РД 22011123 ВН – 001 ВН / 27.05.2022 г. от 

името на Фондация „Оптимистас“, за разглеждане и одобряване на временна схема за 

поставяне на изложбена конструкция посветена на кампанията #ПРОМЕНИКАРАНТИНАТА, 

на Площад „Мусала“, пред Дом на Архитекта – Варна / творчески квартал Таляна/, за 

периода между 09.06 – 30.06.2022 г. 

 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

 

Район „Приморски“ 

 

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

за УПИ XV-2700 ”жил.стр.”  и УПИ XVI-2702 ”жил. стр.”  (ПИ 10135.2555.2700, ПИ 

10135.2555.2701, ПИ 10135.2555.2702), кв. 2 и ул. регулация от о.т.57 до о.т.58, по плана 

на  МБАЛ„Света Марина”, 23-ти м.р. м-ст „Сотира”, одобрен със Заповед № РД-16-7706-

170/16.08.2016 г.. на Областен управител на Община Варна (Становище от ГД ГВА). 

 

(арх. Иван Жулев) 

http://www.varna.bg/
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7. Разглеждане на основание чл. 128, ал. (14) от ЗУТ за приемане и одобряване на 

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-4863 кв. 70 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и 

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

Общински съвет–Варна (Писмо-съгласие от Дирекция ОСИСД). 

 

(арх. С. Димитров) 

 

8. Разглеждане на основание чл. 128, ал. 14 от ЗУT ПУП-ПРЗ за УПИ VI-419 ”за жил. 

стр.”  (ПИ 10135.2552.419), кв. 33  по плана на кв. „ Изгрев", гр. Варна, одобрен с Решение 

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

( арх.И. Жулев) 

 

9. Разглеждане на основание чл. 128, ал. 14 от ЗУT ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-819,745 ”за 

жил.”  (ПИ 10135.2052.819, ПИ 10135.2052.745), кв. 47  по плана на СО „ Виница север", 

гр. Варна, одобрен с Решение № 798-5/19.12.2012г. на Общински съвет–Варна. 

 

 ( арх.И. Жулев) 

10. Разглеждане на основание чл. 128, ал. 14 от ЗУT ПУП-ПРЗ за УПИ IV-454”за жил. 

стр.” и УПИ V-454”за жил. стр.” (ПИ 10135.2552.454), кв. 81 по плана на кв. „ Изгрев", гр. 

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

Варна. 

 ( арх.И. Жулев) 

 

11. Разглеждане на Заявление с рег.№АУ062716ПР_011ПР_001ПР/01.06.2022г. с 

искане за предварително разглеждане на основание чл. 128, ал. (9) от ЗУT  на ПУП-ПРЗ 

за УПИ XLIV-898 и УПИ XLIII-897 (ПИ 10135.2575.897 и ПИ10135.2575.898)  и улична 

регулация от о.т. 164 до о.т.417, по плана на  кв. „Виница”, одобрен със Заповед 

№84/20.11.1985г. на Председателя на ИК на ОбНС,  гр. Варна.  

( арх.И. Жулев) 

 

12. Преразглеждане на т. 20 от Протокол на ЕСУТ №12/22.03.2022г. на процедиран по 

реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-4071 „за жил. стр.” 

(ПИ 10135.2623.4071) кв.198 по плана на СО „Горна Трака”, 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. С. Димитров) 

 

13. Разглеждане на Заявление №АУ050854ПР/30.05.2022г. - скица-предложение за 

допускане изработването на  ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XI-1260 (ПИ 

10135.2564.1480), кв.37 по плана на  „Вилна зона”, гр. Варна, одобрен   със Заповед № 

1035/19.09.1961г. на Зам. Председателя на КАБ- Варна. 

http://www.varna.bg/
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 ( арх. С. Димитров) 

 

14. Разглеждане на заявление с рег. №АУ003564ВН_003ПР/16.02.2022 г  за допускане 

изработване на ПУП –ПРЗ на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, за изменение  УПИ ХIХ-868 

и УПИ ХХ-869 в кв.5, УПИ II-868 и УПИ III-869 в кв.11 (ПИ 10135.2526.2792, ПИ 

10135.2526.2790, ПИ 10135.2526.2787, ПИ 10135.2526.2789), по  плана на  ж.к. „Бриз” 

гр. Варна, представляващ изменение на ЗРП, одобрен със Заповед  №Г-170/15.09.1993г. 

на Кмет на Община Варна и ЧЗР, одобрен със Заповед  №АГ-77/05.11.1998г. на Гл. 

архитект на ОВ (договор по чл.15 , ал.3 от ЗУТ и нови скици от СГКК). 

 

(арх. Е.Кючукова) 

 

15. Заявление №АУ051519ПР/31.05.2022г. - скица-предложение за допускане 

изработването на  ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ” за жилищен комплекс,културен център, 

магазин и търговски комплекс”  (ПИ 10135.2575.818), кв.10 по плана на кв.  „Виница”, гр. 

Варна, одобрен с Решение № 84/20.11.1985г. на Председателя на ИК на ОбНС–Варна. 

 

( арх.И. Жулев) 

 

16. Преразглеждане на т. 33 от Протокол на ЕСУТ №15/12.04.2022г. във връзка с 

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

УПИ ХIХ-746 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2723.746), кв. 180 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./ коригирани нови 

графики/ 

 

( арх. С. Димитров) 

 

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

за УПИ III -229 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2509.229), кв. 6, по плана на 17-ти м.р., съгласно 

Заповед №Р-413/23.12.2015г. на Зам. Кмета на община Варна. 

 

( арх.Е. Кючукова) 

 

 

 

 

 

Район „Одесос“ 

 

18. Приемане на обявения по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-

630 „за жил. стр.“ (ПИ № 10135.1.630) и УПИ XVII-628,629 „за жил. стр.“ (ПИ № 

10135.1.628 и ПИ № 10135.1.629), кв. 169 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. 

http://www.varna.bg/
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„Владимир Димитров-Майстора“ № 8, 10 и 12 във връзка със забележки по т.29 от дневния 

ред на ЕСУТ от протокол №16/19.04.2022г. 

 

 

     Докл. арх. В. Симеонов 

 

19. Разглеждане на възражение с рег. № АУ032174ОД-003ОД/03.05.2022 г.  срещу 

обявения по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVIII-65 „за жил. стр.“ 

(ПИ № 10135.1504.65), кв. 409 по плана на 4-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат 

Сидеров“№ 9. 

                                                   Докл. арх. В. Симеонов 

 

20. Преразглеждане на заявление рег. № АУ018649ОД/22.02.2022 г. за разрешаване 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-9,10,11 (ПИ № 10135.1501.7), кв. 278 по 

плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Професор Парашкев Стоянов“ № 16 във връзка със 

забележки по т.19 от дневния ред на ЕСУТ от протокол №09/01.03.2022г. 

 

     Докл. арх. В. Симеонов 

 

 

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

21. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ096494АС_008АС/26.04.2022г. и 

заявление с вх. рег. № АУ096494АС_008АС_002АС/01.06.2022г. от Александър Илиев 

Илиев за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXV – 3707 „за жилищно 

строителство“, кв. 20 по плана на с.о. „Боровец юг“, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 

128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5403.3707 по КК на гр. Варна/ 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

22. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ110641АС_012АС/26.05.2022г. от Пройка 

Михалева Петракиева,  чрез пълномощник адв. Цветелина Кънчева Лозева за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-3548 „за жилищно строителство“ и  LII-3548 „за 

жилищно строителство“, кв. 24,  по плана на с.о. „Зеленика“, гр. Варна, процедиран по 

реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5545.3548 по КК на гр. Варна/ 

 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 
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Район „Владислав Варненчик“ 

 

23. Разглеждане на заявление рег. №АУ048840Вл/23.05.2022 г. от „ЦБА-ТАВРИЯ“ ООД 

за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ „за озеленяване“, кв.29 по 

плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед №Р-351/18.08.1995 

г. на Кмет на Община Варна (ПИ 10135.4504.784, 10135.4504.603, 10135.785, 

10135.4504.519, 10135.4504.725, 10135.4504.604). 

                                                                                             Докл. инж. В. Темелкова 

 

24. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XХХ-1036 

„за производствено складова дейност“ и УПИ XХXI-1036 „за производствено складова 

дейност“, кв. 41 по плана на ЗПЗ, гр. Варна (ПИ 10135.4510.1036), по заявление рег. 

№АУ051279Вл/21.05.2021 г. и рег. №АУ051279Вл-004Вл/30.05.2022 г. от Камен 

Атанасов.  

 

 

                                                                                             Докл. инж. В. Темелкова 

 

 

 

 

Кметство с. Звездица 

 

25. Разглеждане на заявление рег.№АУ 049719 ЗВЦ/26.05.2022г., за допускане на ПУП 

–ПРЗ за ПИ-30497.505.898, по плана на с.о.“Под село“, км.Звездица. 

/ арх.Жекова/ 

 

 

26. Разглеждане на Заявление АУ 050865 ЗВЦ/30.05.2022г., за приемане и одобряване 

на Подробен устройствен план (ПУП)  - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V-

935 (ПИ 30497.504.935), кв. 74 По план на с.о.“Под село“, плана на с.Звездица,  

 

/Докладва арх.Цвета Жекова/ 

 

 

 

 

 

Кметство с. Каменар 

27. Преразглеждане заявление с рег.№ АУ006370КМН/19.01.2022г. от „ПИТО-КАР“ 

ЕООД с управител Иван Йорданов Начев/протокол № 04/25.01.20022г., т.41/,  за 

допускане изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І “озеленяване“, 
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кв.2 и УПИ І “пазар“, кв.1/ПИ 35701.503.124; ПИ 35701.503.125; ПИ 3570.503.123  по 

КККР/ и изменение на улична регулация от о.т.2 до о.т.11  по ЗРП с.Каменар,  одобрен със 

Заповед № Г-39/07.10.1992г. на Кмета на Община Варна. 

                                                                                                       Докладва: Д.Рачева 

28. Преразглеждане заявление с рег.№ АУ017492КМН/18.02.2022г. от „НИС-1 ООД“ 

/протокол № 08/22.02.20022г., т.36/, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатор 35701.11.112; 35701.11.113; ПИ 35701.11.114; ПИ 35701.11.275; по КККР 

и улична регулация от о.т.161 до о.т.162 и от о.т.195 до о.т.196, по плана на с.Каменар, 

община Варна. 

                                                                                                     Докладва: Д.Рачева 

29. Разглеждане заявление с рег.№ АУ092766КМН_006КМН/12.05.2022г.  за приемане 

и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИХХІІ-14“за жил.ст-во“, ХХІІІ-15“за жил.ст-во“ и УПИ ХХІV-

16“за жил.ст-во“ /ПИ 35701.501.14, 35701.501.15 и 35701.501.16/, кв.5, по плана на 

с.Каменар, одобрен със Заповед № Г-39/07.10.1992г. на Кмета на Община Варна, обявен 

по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ без постъпили възражения.  

                                                                                            Докладва: Д.Рачева 

 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

30. Разглеждане на заявление вх. № АУ051878ТПЛ/01.06.2022 г. от „Мегапринт 

Трансферс“ ООД, чрез пълномощник Николай Иванов Николов за допускане до ПУП-ПРЗ 

за ПИ 72709.520.53 по КК на с. Тополи, Община Варна. 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                      /Докладва Ирина Добрева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 22/ 07.06.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: _______________________ Зам.председател:________________________   

                  Съгл. З-д № ДС-00858/03.06.22г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 22 от 07.06.2022 г. 

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

9 

 

  

  

ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

 

Община Варна 

 

По точка 1 докладва арх. М. Виденова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

На основание чл.62, ал.2 от АПК да се допълни Заповед №207/14.06.2016 г. на Главен 

архитект на Община Варна, като на ред 14 се допълни: : „ …………….План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) на ул. регулация от о.т. 62, 63, 64, 65 до о.т. 66 за част от ПИ 

№10135.1507.852 …….“ 

Да се вземе предварително съгласие от Общински съвет- Варна във връзка с чл.8 от ЗОС. 

 

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. 

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 4 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище по представената схема. 

 

По точка 5 докладва арх. Д. Борисова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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Район „Приморски“ 

 

По точка 6 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект обявен по реда на  чл.128, ал.3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ 

XV-2700 ”жил.стр.”  и УПИ XVI-2702 ”жил. стр.”  (ПИ 10135.2555.2700, ПИ 

10135.2555.2701, ПИ 10135.2555.2702), кв. 2 и ул. регулация от о.т.57 до о.т.58, по плана 

на  МБАЛ„Света Марина”, 23-ти м.р. м-ст „Сотира”, гр. Варна, 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 7 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

4863 кв. 70 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 8 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-419 

”за жил. стр.”  (ПИ 10135.2552.419), кв. 33  по плана на кв. „ Изгрев", 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 9 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

В извадката да се нанесе заповедта, която се изменя. 

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 10 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема поради следните забележки: 

 Да се допълни Заповед за допускане №50/03.02.2022г. на Главен Архитект на ОВ, 

като се включи в обхвата на разработка и ПИ 10135.2552.829 с отреждане за 

второстепенна улица по КККР; 

 Към ПУП ПРЗ в заглавието на проекта да се впише и улична регулация от о.т.2616 

до о.т. 2617; 

 Да се представи ново удостоверението по чл.65, ал.5 от Наредба № 02-20-5 от 

декември 2016 г. от СГКК-Варна. 

 Да се изчислят правилно площите в таблицата; 

 Да се нанесе котировка на ул. регулация. 

 Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 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/ 

 

По точка 11 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не съгласува поради следните забележки: 

 Кадастралната основа не е актуална; 

 Да се нанесе в извадката Заповед №135/03.11.1990 г. на Председател нан 

Комисия; 

 Съгласие от Дирекция ОСИСД при 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/ 

 

По точка 12 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

4071 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2623.4071) кв.198 по плана на СО „Горна Трака”, 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. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се изследва собствеността и да се представи актуална скица от СГКК – Варна. 
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По точка 14 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за разрешаване изработване на КПИИ за за изменение  УПИ 

ХIХ-868 и УПИ ХХ-869 в кв.5, УПИ II-868 и УПИ III-869 в кв.11 (ПИ 10135.2526.2792, ПИ 

10135.2526.2790, ПИ 10135.2526.2787, ПИ 10135.2526.2789), по  плана на  ж.к. „Бриз” 

гр. Варна, представляващ изменение на ЗРП, одобрен със Заповед  №Г-170/15.09.1993г. 

на Кмет на Община Варна и ЧЗР, одобрен със Заповед  №АГ-77/05.11.1998г. на Гл. 

архитект на ОВ, на основание чл. 150, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ, във връзка с  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 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 на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ във връзка чл.135, ал.3 

от ЗУТ. 

 

По точка 15 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

УПИ” за жилищен комплекс,културен център, магазин и търговски комплекс”  (ПИ 

10135.2575.818), кв.10 по плана на кв.  „Виница”, гр. Варна, одобрен с Решение № 

84/20.11.1985г. на Председателя на ИК на ОбНС–Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 

от ЗУТ, чл.134, ал.2, т. 1 във връзка с чл.208 от ЗУТ , представена скица по чл. 135, ал. 2 

от ЗУТ, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането му и „Специфични 

правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на Община 

Варна“, при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията 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. 135, ал. 3 от ЗУТ. 
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По точка 16 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се коригира извадката. 

 

По точка 17 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Планът да се съгласува с Тролейбусни превози ЕАД Варна. 

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ. 

 

 

 

Район Одесос 

 

По точка 18 докладва арх. В. Симеонов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-630 „за жил. 

стр.“ и УПИ XVII-628,629 „за жил. стр.“, кв. 169 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. 

„Владимир Димитров-Майстора“ № 8, 10 и 12, за който в законосъобразния срок не са 

постъпили възражения. 

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

 

По точка 19 докладва арх. В. Симеонов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Уважава постъпилото възражение.  

Връща планът за цялостно преработване. 

Планът да се преработи, като се съобрази със съгласувания с НИНКН със Становище изх. 

№ 33-НН-944 от 16.10.2017 г. проект за ПУП за ПИ № 10135.1504.66 по административна 

преписка, прекратена със Заповед № 458/20.09.2021 г. на Главния архитект на Община 

Варна, по отношение на калкана. Проектът да се представи само в обхват на ПИ № 

10135.1504.65, да се включи в основанията и §8 от ПЗР на ЗУТ, да се обяви по реда на 

чл. 128, ал. 11 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.  

Да се представи становище от ГД ГВА и становище от РИОСВ. 

 

По точка 20 докладва арх. В. Симеонов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

УПИ I-9,10,11 (ПИ № 10135.1501.7), кв. 278 по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. 

„Професор Парашкев Стоянов“ № 16, одобрен със Заповед № Г-146/12.12.1996 г. на Кмета 

на Община Варна на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, представена скица по чл. 
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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. 

В планът да се нанесе регулацията на бул. Левски и да се съобрази с него . 

ТКР във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ. 

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

 

 

 

 

Район Аспарухово 

 

По точка 21 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 XXV – 

3707 „за жилищно строителство“, кв. 20 по плана на с.о. „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.    

 

По точка 22 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 XVI-

3548 „за жилищно строителство“ и  LII-3548 „за жилищно строителство“, кв. 24,  по плана 

на с.о. „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.    

 

 

Район Владислав Варненчик 

 

По точка 23 докладва инж. В. Темелкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

За процесният имот е издадена е Заповед № 117/20.02.2019 г. на Главен архитект на 

община Варна за отказ. 
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По точка 24 докладва инж. В. Темелкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

На основание чл.62, ал.2 от АПК да се измени Заповед №049/09.02.2021 г. в частта на 

правните основания, като вместо : „…..чл.134, ал.2, т. 6…..“, да се чете : „…..чл.134, ал.2, 

т. 2…..“ 

По отношение на проектът да се нанесат сигнатури на сградите и специализиран кадастър. 

 

 

 

Кметство с. Звездица 

 

По точка 25 докладва арх. Цв. Жекова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане до ПУП-ПРЗ за ПИ-30497.505.898, по плана на 

с.о.“Под село“, 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 влезлия в сила 

ПУП-ПУР на с.о.“Под село“, одобрен с Решение №797-5 по Протокол №14/19.12.2012г.на 

Общински съвет - Варна и в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането му 

и „Специфични правила и нормативи към окончателен 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. 

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. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 26 докладва арх. Цв. Жекова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се нанесат действащите планове за съседните имоти. 

Да се спази Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на устройствените планове по 

отношение цвят на УПИ – публична собственост. 

 

 

Кметство с. Каменар 

 

По точка 27 докладва Д. Рачева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи съгласие от Дирекция ОСИСД при Община Варна. 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 22/ 07.06.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: _______________________ Зам.председател:________________________   

                  Съгл. З-д № ДС-00858/03.06.22г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 22 от 07.06.2022 г. 

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

16 

 

  

  

По точка 28 докладва Д. Рачева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане до ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 

35701.11.112; 35701.11.113; ПИ 35701.11.114; ПИ 35701.11.275 по КККР на с. Каменар, 

община Варна на основание чл. 124а, ал.5 от ЗУТ, чл.17 от ЗУТ, чл.12 от ЗУТ за ПИ 

№№35701.11.113; ПИ 35701.11.114; ПИ 35701.11.275 и задание по чл.125, в 

съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането му и „Специфични правила и 

нормативи към окончателен 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. 

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. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 29 докладва Д. Рачева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи удостоверението по чл.65, ал.5 от Наредба № 02-20-5 от декември 2016 

г. от СГКК-Варна. 

 

 

 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

По точка 30 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане до ПУП-ПРЗ за ПИ № 72709.520.53 по КК и КР 

на с. Тополи, Община Варна, на основание чл. 124а, ал.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.12 

от ЗУТ и задание по чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ при съобразяване с влезлия 

в сила ПУП-ПУР на зона СОП 4.2 – Тополи, одобрен с Решение № 466-2 от Протокол № 

9/04-05.07.2012 г. на Общински съвет - Варна и в съответствие с ОУП с Правила и 

нормативи за прилагането му и „Специфични правила и нормативи към окончателен 

проект за Общ устройствен план на Община Варна“, при спазване на действащата 

нормативна уредба за Устройство на територията и запазване на ценната едроразмерна 

растителност. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 
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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. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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