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УТВЪРДИЛ:……………П…………… 

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

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 26/05.07.2022 г. 

                                                                  

Днес, 05.07.2022 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. С. Димитров, арх. Кючукова – район 

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

арх. Цв. Наумова – район „Вл. Варненчик“, арх.  Д. Дилов – район „Младост“, арх. Г. 

Томова – Кметство с. Константиново и членове от състава на ЕСУТ, съгласно приложение 

на протокола. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

Община Варна 

 

1. Разглеждане на преписка  с рег. №АУ056611ВН /14.06.2022 г. от „Магнолия клуб“ 

АД за разглеждане  и приемане на ИГП за ПИ 10135.2571.294 по плана на КК „Чайка“ 

                                                                               

                                                                            /Докладва инж. В. Васев/ 
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2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 056531 ВН / 25.06.20 г. от името на „Проект 

БГ“ ООД, 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 ПИ 

10135.536.596, Приморски парк, м-ст „Салтанат“ № 81, р-н „Приморски“, гр. Варна. 

                                                                               

                                                                                 /Докладва арх. С. Симеонов/ 

 

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

III "За озеленяване и инж. инфраструктура" и УПИ IV "За паркинг и гаражи", както и ул. 

регулация между о.т. 81 до о.т. 3717 и между между о.т.3715 до о.т. 3716, кв. 631, по 

плана на 6-ти м.р., гр. Варна. 
                                                                          /Докладва арх. М. Виденова/ 

 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

4. Преразглеждане на Заявление с рег.№АУ060047ПР/22.06.2022г. за допускане 

изработването на ПУП- ПРЗ за изменение на УПИ I-2545 (ПИ 10135.2555.251), кв.4, по 

плана на  „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, гр. Варна, 

одобрен със Заповед №Г-290/22.11.1995г. на Кмета на Община Варна. 

(арх. Ив. Кирилов, арх. И. Жулев) 

 

5. Заявление с  рег.№АУ060410ПР/23.06.2022г. за допускане изработването на ПУП-

ПРЗ за ПИ 10135.2520.7176, кв.93 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. 

 

(арх. С. Димитров) 

 

6. Разглеждане на основание чл. 128, ал. 14 от ЗУT на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-7459 

„жил.”  (ПИ 10135.2520.7459), кв. 163, 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. 

 

(арх. С. Димитров) 

 

7. Разглеждане на основание чл. 128, ал. 14 от ЗУT на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1837 „за 

жил.стр.” (ПИ 10135.2520.1837), кв. 130, 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. 

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

 

8. Преразглеждане на т. 21 от Протокол на ЕСУТ №11/15.03.2022г. по Заявление с рег. 

№АУ014773ПР/11.02.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-265, УПИ 

XVII-267, УПИ XVI-269 и УПИ XIX- 263 (ПИ 10135.2508.1257, 10135.2508.1653, 

10135.2508.1536),  кв.12, при съобразяване с плана на СО „Сотира”, гр. Варна, одобрен с 

Решение № 1725-6/13.04.2005г. на ОбС – Варна. (по Заявление рег. 

№АУ014773ПР_001ПР/22.06.2022г.) 

(арх. Е. Кючукова) 

 

9. Разглеждане на основание чл. 128, ал. 14 от ЗУT на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-550„жил.”  

(ПИ 10135.2552.550), кв. 101, по плана  на кв. „Изгрев”, одобрен с Решение № 552-6 от 

Протокол № 10/26,27.07.2012г. на Общински съвет–Варна. 

 

(арх. И. Жулев) 

 

 

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

за УПИ III -229 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2509.23), 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) 

 

11. Преразглеждане на т. 13 от Протокол №22/07.06.2022г. по 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. 

 (арх. С. Димитров) 

 

12. Разглеждане на задание и опорно-сравнителен план по  Заявление с  

рег.№АУ051939ПР/01.06.2022г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 

10135.2515.3534, кв. 6, по плана на СО Ален Мак, гр. Варна. 

 (арх. С. Димитров) 

 

 

Район „Одесос“ 

 

13. Преразглеждане на заявление рег. № АУ037394ОД/19.04.2022 г. за разрешаване 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VII „За озеленяване“ (ПИ № 10135.1.585, 

10135.1.587, 10135.1.588, 10135.1.589, 10135.1.590, 10135.1.597, 10135.1.598, 

10135.1.599, 10135.1.600, 10135.1.601), кв. 53 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна във 

връзка със забележки по т. 20 от дневния ред на ЕСУТ от Протокол №17/26.04.2022г. 

http://www.varna.bg/
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  Докл. арх. В. Марков, арх. И. Трендафилов 

 

 

14. Разглеждане на заявление рег. № АУ056283ОД/13.06.2022г. за допускане 

изменение на ПУП за УПИ V-5,6 (ПИ 10135.52.375), кв.239 по плана на 12-ти м.р. на гр. 

Варна, ул. „Цар Иван Срацимир“ № 84 във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗУТ. 

 

 

                                                                                                 Докл. арх. В. Марков 

         

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

15. Преразглеждане на заявление с рег. №АУ022559АС_006АС/11.04.2022г. от 

“Рудистрой Инвест България” ЕАД, за приемане на процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 

от ЗУТ за ПУП-план извадка-ПРЗ за УПИ XXII-43 (ПИ10135.5504.43 по КККР гр. Варна), кв. 

65 по плана на 28 ми м.р. гр. Варна. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

16. Разглеждане на заявление с рег. №АУ025786АС_009АС/02.12.2022г. за приемане 

на обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XI-5083 „за жил. 

стр.“(ПИ10135.5403.5083 по КККР гр. Варна), кв. 111 и изменение на улична регулация 

от ос.т. 49 до ос.т. 50 по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

 

17. Разглеждане на заявление с рег. №АУ046430АС_009АС/03.06.2019г. от Агнеса 

Николова Александру, чрез арх. Венцеслав Неделчев за разглеждане по реда на чл. 128, 

ал. 9 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-52 „за жил. стр.“(ПИ10135.5545.52 по КККР гр. Варна), 

кв. 17  по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

 

18. Разглеждане на заявление с рег. №АУ125144АС_009АС/22.12.2021г. за приемане 

на процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ X-5334 „за жил. стр.“ 

(ПИ10135.5403.5334 по КККР гр. Варна), кв. 123 по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

 

19. Разглеждане на заявление с рег. №АУ100452АС_008АС/20.06.2022г. за приемане 

на процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XV-4690 „за жил. стр.“ 

(ПИ10135.5403.4690 по КККР гр. Варна), кв. 44 по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна. 

http://www.varna.bg/
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                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

 

20. Разглеждане на заявление с рег. №АУ060144АС/23.06.2022г. от „Майт“ ЕООД, чрез 

Калинка Иванова Червенкова за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 

10135.5549.2194, кв. 34 по плана на местност Прибой по КККР на гр. Варна. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

21. Разглежадане на предложение от Кмет на Район Аспарухово за съгласуване на 

схема за разполагане на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ във 

връзка с провеждането на „Лятна фиеста Аспарухово“ през месец юли 2022г. от 14.07 до 

26.07.2022г. 

 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

22. Разглеждане на заявление с рег. №РД22012985АС/15.06.2022г. от Константин 

Димитров Димитров Димитров и Христина Михаилова Димитрова, чрез адв. Евгения 

Дойнова за допускане изработване на  изменение на ПУП-ПУР на со „Зеленика“, одобрен 

с Решение №3409-7 от Протокол №35/22,23 и 29.06.2011г. на Общински съвет-Варна, 

засягащо ПИ 10135.5545.3971, кв. 45 местност Зеленика, гр. Варна. 

 

                                                                                             Докл. арх. Васил Куликов 

 

 

 

 

 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

 

23. Разглеждане на заявление рег.№ АУ056674Вл/14.06.2022 г. от Ивелина Маринова 

за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4501.1528 по КККР на гр. Варна, в 

обхвата на кв.8 и кв.9 по ПУП-ПУР на СО „Ментеше”, гр. Варна, одобрен с Решение № 

1357-4 от Протокол № 28/12.02.2014г. на Общински съвет Варна. 

                                                                                Докл. Арх. Цв. Наумова 

 

24. Разглеждане на административна преписка по издаване на Заповед за 

разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП, във връзка със забележки от 

Директор на дирекция ПНО, описани в писмо рег. №АУ088892Вл-011Вл-

004Вл/20.01.2022 г., във връзка със заявление рег. №АУ088892Вл/15.09.2020 г. и 

заявление рег. №АУ008244Вл/22.01.2021 г.  
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- Постъпило е заявление рег. №АУ088892Вл-012Вл/23.06.2022 г. от Емил Т. Димов 

за съгласие ПИ 10135.4508.110 да се включи в разработката. 

 

                                                                                             Докл. Арх. Цв. Наумова 

 

25. Предварително разглеждане по реда на чл.128, ал.9 от ЗУТ на проект за ПУП-ПРЗ 

за УПИ ХI-804,568 „за жилищно застрояване и подземни гаражи“ (ПИ 10135.4505.485, 

10135.4505.491), кв. 26 по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна, по заявление 

рег. №АУ060722Вл/24.07.2022 г. от „КОИНВЕСТО“ ООД. 

 

 

                                                                                             Докл. Арх. Цв. Наумова 

 

 

 

 

Район Младост 

 

 

26. Разглеждане на Заявление рег. №ОСИСД22001690ВН/ 04.04.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) 

за УПИ VI-2 „за жил. стр. с адм. и общ. обсл.“ и План за Регулация (ПР) за УПИ IV-2 „за 

жил. стр.“ и УПИ VII-2 „за озел.“ и улична регулация от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 

до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и 

от о.т.3791 до о.т. 3792, кв. 62, 16 м.р., гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 с 

постъпили 86 бр. възражения от 33 бр. заинтересовани лица. 

(Докладва  арх. Дилов)  

 

 

27. Корекция на Решение на ЕСУТ от Протокол №16/19.04.2022 г. по т.18 

(Докладва  арх. Дилов)  

 

 

 

 

 

Кметство с. Константиново 

 

28. Заявление с Вх. №АУ062569КНС/29.06.2022 год. от Гинка Иванова Шопова, Сийка 

Тодорова Иванова, Пламен Николов Иванов, Светла Кръстева Иванова, Николай Иванов 

Иванов и Миглена Иванова Иванова  за допускане / разрешаване на изработване на проект 

за изменение на  ПУП –ПРЗ за УПИ VII-254 и УПИ VIII-254, кв. 54 и улична регулация от 

о.т 134 до о.т. 133 и о.т 126 по плана на с. Константиново, одобрен със Заповед 

№1707/03.04.1974 г. на Председателя на ОНС - гр. Варна, изменен в частта със Заповед 

244/17.07.1998 г. на  Кмет на Община Белослав и влязла в сила кадастралната карта, 

одобрена със Заповед №РД-18-1897/27.11.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК.  
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                                                                                             /Докладва арх. Г. Томова/ 

29. Заявление с Вх. №АУ113639ВН/03.11.2021 г. за издаване на 

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

64,73 и УПИ V-63,149, /ПИ 38354.502.406  и ПИ 38354.502.407 /кв. 16 по плана на  

в.з."Лазур", с. Константиново, одобрен със Заповед №452 от 10.08.1990 г. на 

Председателя на ОНС гр. Белослав и кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-

1897/27.11.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК.       

                                                                                   /Докладва арх. Г. Томова/ 

 

30.  Заявление с Вх. №АУ061427КНС/27.06.2022 год. От Димитър Костадинов Димитров  

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

съхранение на инвентар и обслужваща дейност, находящ се ПИ 177 по кадастр. план на 

с.о. „Панорама“,   с. Констанитново, общ. Варна 

                                                                                             /Докладва арх. Г. Томова/ 

31. Заявление с Вх. №АУ061392КНС/27.06.2022 год. От Марияна Здравкова Георгиева 

за разглеждане и одобряване на схеми по чл. 56 от ЗУТ   на два преместваеми обекта -  за  

съхранение на инвентар и обслужваща дейност, находящ се в УПИ XVII-640, кв. 48 по 

плана на с. Константиново  , общ. Варна 

 

                                                                                             /Докладва арх. Г. Томова/ 

32. Заявление с Вх. №АУ061313КНС/27.06.2022 год. От Кирил Валентинов Балджиев 

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

съхранение на инвентар и обслужваща дейност, находящ се ПИ 114 по кадастр. план на 

с.о. „Черешова градина“,   с. Констанитново, общ. Варна 

                                                                                             /Докладва арх. Г. Томова/ 

33. Заявление с Вх. №АУ061289КНС/27.06.2022 год. От Васил Тодоров Великов за 

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

в ПИ  38354.501.838 по КК на  с. Констанитново, общ. Варна 

 

                                                                                             /Докладва арх. Г. Томова/ 

34. Съгласуване на техническо задание за изработване на подробен устройствен план 

– план за регулация и застрояване за ПИ 38354.20.1 „за гробищен парк“, ПИ 38354.20.3 

„за гробищен парк“, ПИ 38354.20.4 „за гробищен парк“ и ПИ 38354.20.5 „за гробищен 

парк“ по КК на с. Константиново, общ. Варна съгласно  писмо 

№РД21025043КНС_004ВН_001КНС от 26.01.2022 г.                                                                                                 

                                                                                             /Докладва арх. Г. Томова/ 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

Община Варна 

 

За произнасяне на следващата задача, предвид нейната специфика и съгласно Заповед № 

2705 от 25.08.2021г. на Кмета на Община Варна, в състава на ЕСУТ бяха поканени инж. 

Нина Попова, „ Геозащита“ ЕООД – Варна – със становище с изх. №У-379/01.07.2022 г.  
 

По точка 1 докладва инж. В. Васев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

След обсъждане, се приема представеното ИГП  в определения обхват. То може да 

послужи за вземане на решение за издаване на предварително разрешение/съгласие по 

смисъла на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от  ЗУТ.  

Да се спазват стриктно препоръките от представената разработка. 

 

По точка 2 докладва арх. С. Симеонов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 3 докладва арх. М. Виденова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

УПИ III „за озеленяване“ да бъде урегулирано в границите на ПИ с идентификатор 

10135.2558.3 (обект на заповедта на допускане № 213/15.04.2019г.) Участъкът от УПИ I 

„за жилищно строителство“, заключен между уличната регулация на бул. „Васил Левски“, 

границите на новопроектираните УПИ III „за озеленяване“ и УПИ IV „за паркинги и гаражи“ 

- да остане пешеходно пространство. 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

По точка 4 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Р. Златев. 

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

УПИ I-2545 (ПИ 10135.2555.251), кв.4, по плана на  „Жилищна група западно от болничен 

комплекс на ВМИ-Варна”, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-290/22.11.1995г. на Кмета 

на Община Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, 

ал. 2 от ЗУТ, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането му и 
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„Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на 

Община Варна“ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на 

територията, при запазване на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

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 5 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2520.7176, 

кв.93 по плана на СО „Траката”, гр. Варна, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 17, 

ал.1 от ЗУТ и задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, при 

съобразяване с влезлия в сила ПУР на СО „Траката”, СО ”Горна Трака”, СО ”Ваялар”, 

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

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

окончателния проект за Общ устройствен план на Община Варна”, при спазване на 

действащата нормативна уредба за устройство на територията, при запазване на ценната 

едроразмерна растителност. 

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

чл.148 ал.3 от ЗООС. 

Проектът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се представи в ЕСУТ 

за приемане. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ. 

 

По точка 6 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 XXVII-

7459 „жил.”  (ПИ 10135.2520.7459), кв. 163, по плана на СО „Траката", 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 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 II-1837 

„за жил.стр.” (ПИ 10135.2520.1837), кв. 130, по плана на СО „Траката”, 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 8 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

УПИ II-265, УПИ XVII-267, УПИ XVI-269 и УПИ XIX- 263 (ПИ 10135.2508.1257, 

10135.2508.1653, 10135.2508.1536),  кв.12, при съобразяване с плана на СО „Сотира”, гр. 

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

спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията, при запазване 

на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

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 9 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 VIII-

550„жил.”  (ПИ 10135.2552.550), кв. 101, 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 10 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ  за УПИ III -229 „за жил. 

стр.” (ПИ 10135.2509.23), кв. 6, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна, за който в 

законосъобразния срок не са 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 11 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Потвърждава свое решение по точка 13 от Протокол №22/07.06.2022 г. 
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По точка 12 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2515.3534, 

кв. 6,  и ул. регулация /част от ПИ10135.2515.9517/ по плана на СО Ален Мак, гр. Варна, 

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

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

одобрен с Решение №1732-13 от Протокол №17/2009г. на Общински съвет Варна, в 

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

нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на Община Варна”, при 

спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията, при запазване 

на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл.148 ал.3 от ЗООС. 

Проектът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се представи в ЕСУТ 

за приемане. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

Район Одесос 

 

По точка 13  докладва арх. В. Марков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

УПИ VII „За озеленяване“ (ПИ № 10135.1.585, 10135.1.587, 10135.1.588, 10135.1.589, 

10135.1.590, 10135.1.597, 10135.1.598, 10135.1.599, 10135.1.600, 10135.1.601), кв. 53 

по плана на 11-ти м. р. на гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-31/21.07.1992 г. на Кмета 

на Община Варна,  на основание чл.135, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от 

ЗУТ, представени задание и обхватна 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. 5 от ЗУТ. 

 

По точка 14 докладва арх. В. Марков 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи скица-предложение във връзка с чл.135, ал. 2 от ЗУТ.  
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Район Аспарухово 

 

По точка 15 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

за УПИ XXII-43 (ПИ10135.5504.43 по КККР гр. Варна), кв. 65 по плана на 28 ми м.р. 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 16 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XI-5083 „за жил. 

стр.“(ПИ10135.5403.5083 по КККР гр. Варна), кв. 111 и улична регулация от ос.т. 49 до 

ос.т. 50 по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна, за който в законосъобразния срок не са 

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 17 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи становище във връзка със  схемата по част Ел. към ПУР на СО „Зеленика“. 

 

По точка 18 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 X-5334 

„за жил. стр.“ (ПИ10135.5403.5334 по КККР гр. Варна), кв. 123 по плана на СО „Боровец 

юг“, гр. Варна. 

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

 

По точка 19 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Кр. Христова. 

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

4690 „за жил. стр.“ (ПИ10135.5403.4690 по КККР гр. Варна), кв. 44 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/ 
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Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ.    

 

По точка 20 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.5549.2194, 

кв. 34 по  ПУП-ПУР на со „Прибой“, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал.1 от 

ЗУТ, чл.96 от ЗУТ,  и задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, при 

съобразяване с влезлия в сила ПУР на СО „Прибой”, Решение №273-6 от Протокол 

6/28.03.2012г. на Общински съвет-Варна, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за 

прилагането му и „Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ 

устройствен план на Община Варна”, при спазване на действащата нормативна уредба за 

устройство на територията, при запазване на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл.148 ал.3 от ЗООС. 

Проектът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ, след което да се представи в ЕСУТ 

за приемане. 

Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ. 

 

По точка 21 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 22 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи опорен план с предложение за обединяване за кв. 45 и кв. 46 и 

определяне на обхват. 

Следва заявлението за допускане на изменението на ПУП-ПУР, засягащо кв. 46 и кв. 45 

местност Зеленика да бъде подадено от всички собственици и носители на вещни права. 

 

 

 

Район Владислав Варненчик 

 

По точка 23 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

10135.4501.1528 по плана на СО „Ментеше“ в обхвата на кв.8 и кв.9 по ПУП-ПУР на СО 

”Ментеше”, гр.Варна, във връзка с чл.108, ал.5 от ЗУТ, на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, 

чл.16, ал.1 от ЗУТ, задание по чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ, при съобразяване 

с влезлия в сила ПУР на СО „Ментеше”, одобрен с Решение № 1357-4 от Протокол № 

28/12.02.2014г. на Общински съвет Варна, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи 
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за прилагането му и „Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ 

устройствен план на Община Варна“, при спазване на действащата нормативна уредба за 

Устройство на територията и запазване на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл.148, ал.3 от ЗООС. 

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

приемане. 

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

 

По точка 24 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на I-

31010,31011, XVI-31013,31038,31039, XII-31018, II-112, XV-169,6040,6041,6045, XIV-

6038,6039, XI-328,6038, III-„за парк“, VIII-„за парк“, XVII-„тр.п.“, XXXIII-145 (в обхват ПИ 

10135.4508.87, 10135.4508.110, 10135.4508.111, 10135.4508.112, 10135.4508.113, 

10135.4508.119, 10135.4508.121, 10135.4508.122, 10135.4508.123, 10135.4508.136, 

10135.4508.137, 10135.4508.143, 10135.4508.144, 10135.4508.175, 10135.4508.181, 

10135.4508.187, 10135.4508.246, 10135.4508.299, 10135.4508.344, 10135.4508.345, 

10135.4508.352, 10135.4508.353, 10135.4508.354, 10135.4508.355, 10135.4508.356, 

10135.4508.357), кв. 5 по „Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на 

застрояване“ (ОП.3), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-

74/13.09.2001 г. на Кмет на Община Варна и Заповед №Г-121/09.04.2020 г. на Заместник-

кмет на Община Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 208 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 126, ал. 4 от ЗУТ, чл. 12 от ЗУТ, представена 

скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането 

му и „Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен 

план на Община Варна”, при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство 

на територията, при запазване на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл.148 ал.3 от ЗООС. 

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 25 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се коригира заглавието, сградите да се повдигнат. 

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

 

По точка 26 докладва арх. Д. Дилов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Частично уважава постъпилите възраженията.  

1. Рег.№РД22009916ВН_001МЛ/17.05.2022г., №ОСИСД20001690ВН_023ВН_001МЛ/ 

26.04. 2022г., №СИГ22001851МЛ/19.04.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_057ВН_001МЛ/17.05.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_059ВН_001МЛ/09.06.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_026ВН_001МЛ/26.04. 2022г. и 

№ОСИСД20001690ВН_049ВН_001МЛ/28.04.2022г.- Дияна Костова  

 

2. Рег.№АГУП22000578МЛ/11.05.2022г., №ОСИСД22001690ВН_010МЛ/18.04.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_011ВН_001МЛ/26.04.2022г. и 

№ОСИСД20001690ВН_015ВН_001МЛ/ 26.04.2022г. - Ивелина Славова - Фолко  

3. Рег.№ОСИСД22001690ВН_032ВН_001МЛ/26.04.2022г., 

№ОСИСД22001690ВН_031ВН_001 МЛ/26.04.2022г., 

№ОСИСД22001690ВН_030ВН_001МЛ/26.04.2022г. - Антоанета Николова и Иван 

Николов 

4. Рег.№ОСИСД22001690ВН_060МЛ/14.06.2022г., 

№ОСИСД22001690ВН_062ВН_001МЛ/ 20.06.2022г. и 

№ОСИСД20001690ВН_061ВН/14.06.2022г. - Моника Николова и Николай Николов  

5. Рег.№СИГ22001936МЛ/26.04.2022г. и 

№ОСИСД22001690ВН_044ВН_001МЛ/29.04.2022 г. - Ванеса Маринова  

6. Рег.№ОСИСД22001690ВН_006ВН_001МЛ/21.04.2022г. - Ангел Чепишев 

7. Рег.№ОСИСД22001690ВН_063МЛ/20.06.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_065ВН_001МЛ/ 24.04.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_066ВН_001МЛ/24.04.2022г. - Дарианна Трифонова 

8. рег.№СИГ22001838МЛ/19.04.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_020ВН_001МЛ/26.04.2022 г., 

№ОСИСД20001690ВН_017ВН_002МЛ/26.04.2022г. и №ОСИСД20001690ВН_017ВН_001МЛ 

/21.04.2022г. - Добромир Петров и Мая Петрова 

9. Рег.№ОСИСД22001690ВН_019ВН_001МЛ/ 26.04.2022 г. - Росица Манолова 

10. Рег. №ОСИСД22001690ВН_045ВН_001МЛ/ 29.04.2022 г.- Момчил Карамитев 

11. Рег. №ОСИСД22001690ВН_064ВН_001МЛ/24.06.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_069ВН_ 001МЛ/27.06.2022г., 

№ОСИСД20001690ВН_018ВН_001МЛ/26.04.2022г. - Мая Манолова  

12. Рег. № ОСИСД2201690ВН_031ВН_001МЛ от 26.04.2022 г.- Антоанета Николова и 

Иван Николов  

13.  Рег. № Рег. № ОСИСД2201690ВН-030ВН-001МЛ от 26.04.2022 г. - Антоанета 

Николова, Добромир Петров и Мая Петрова 
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14.  Рег. № ОСИСД2201690ВН_021ВН_001МЛ от 26.04.2022 г.- Ивета Йорданова - 

15. Рег.№ОСИСД2201690ВН_028МЛ от 19.04.2022г.; Рег. № 

ОСИСД2201690ВН_024ВН_002МЛ от 26.04.2022 г. ; Рег. № 

ОСИСД2201690ВН_033ВН_001МЛ от 26.04.2022 г.   и Рег. № 

ОСИСД2201690ВН_024ВН_001МЛ от 21.04.2022 г. - Йозлен Мухаремова 

16. Рег.№ОСИСД2201690ВН_013МЛ от 19.04.2022г.;Рег. № 

ОСИСД2201690ВН_014ВН_001МЛ от 21.04.2022 г.;  Рег. № 

ОСИСД2201690ВН_016ВН_001МЛ от 26.04.2022 г. и Рег. № 

ОСИСД2201690В_014ВН_002МЛ от 26.04.2022 г. ;  - Несрин Бахбух  

17. Рег. № ОСИСД2201690ВН_008ВН_001МЛ от 26.04.2022 г.- Людмил Петров  

18. СИГ 22001859МЛ от 20.04.2022 г. ; ОСИС22001690ВН_034ВН от 19.04.2022 г. ; 

ОСИС22001690ВН_034ВН_001МЛ от 21.04.2022 г.; ОСИС22001690ВН_034ВН_002МЛ от 

26.04.2022г.; ОСИС22001690ВН_034ВН_003МЛ от 29.04.2022г.; 

ОСИС22001690ВН_035ВН_001МЛ от 29.04.2022 г.; ОСИС22001690ВН_052МЛ от 

29.04.2022 г.; ОСИС22001690ВН_056ВН_001МЛ от 17.05.2022 г.; 

ОСИС22001690ВН_056ВН_002МЛ от 23.05.2022 г. ; ОСИС22001690ВН_035ВН_002МЛ от 

20.06.2022 г.; ОСИС22001690ВН_068ВН_001МЛ от 23.06.2022 г. ; 

ОСИС22001690ВН_067ВН_001МЛ от 24.06.2022 г. – 2бр.; 

ОСИС22001690ВН_070ВН_001МЛ от 29.06.2022 г. - Павел Георгиев 

19. Рег.№ОСИСД22001690ВН_041ВН от 21.04.2022г.;  

Рег.№ ОСИСД22001690ВН_043ВН_001МЛ от 29.04.2022г. ; 

Рег.№ ОСИСД22001690ВН_041ВН_001МЛ от 27.04.2022 г. ;  

Рег. № ОСИСД22001690ВН_042МЛ от 21.04.2022 г.  - Станислав и Николина Бачкови 

20. Рег. № ОСИСД22001690ВН_054ВН_001МЛ от 05.05.2022 г.- Хатидже Алиева  

21. Рег. № ОСИСД22001690ВН-022ВН_001МЛ от 26.04.2022 г.- Юлиян Йорданов  

22. Рег. № ОСИСД22001690ВН-036ВН_001МЛ от 29.04.2022 г.; Рег. № 

ОСИСД22001690ВН-038_001МЛ от 20.04.2022 г. ;  Рег. № ОСИСД22001690ВН-

037ВН_001МЛ от 26.04.2022 г.; Рег.№ОСИСД22001690ВН-037ВН от 20.04.2022г. и Рег.№ 

ОСИСД22001690ВН_037ВН_002МЛ от 29.04.2022 г. - Стелиян Бинева и Яна Бинева  

23. Рег.№АГУП 22000483Мл/14.04.2022 г. - Венцислава Гроздева  

24. Рег. №ОСИСД 220001690ВН-029-МЛ/19.04.2022 г.  И  рег.№ОСИСД 220001690ВН-

025-МЛ/19.04.2022 г.  - Мирослав Димитров управител на „Кантора Конфорт“  ООД, 

упълномощен за управител на собственици от ЕС на ул.“Младежака“ №48 А и 

№48 Б. 

25.  Ваня Иванчева, изпълнителн директор Шел България ЕАД - рег.№ОСИСД 

22001690ВН-039ВН-001МЛ/29.04.2022 г. рег. №ОСИСД 22001690ВН-039ВН/20.04.2022 г.       

26. Рег.№СИГ22001963МЛ/27.04.2022 г. и  с рег. №ОСИСД22001690ВНІ48ВНІ001МЛ/ 

04.05.2022 г. и с рег. №ОСИСД22001690-Вн-055Вн/04.05.2022 г. - Велина Костадинова 

27. Рег.№ОСИСД22001690Вн-047МЛ/27.04.2022 г. - заинтерсовани лица, 

собственици в бл.35, вх.А,  
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28. Рег.№АГУП22000525МЛ/ 27.04.2022 г. - Георги Георгиев, ж.к.“Трошево“, бл.36, 

вх.А, ет.3, ап.7. 

29. Рег.№ОСИСД22000169ВН-007ВН/18.04.2022 г.и вх.№ОСИСД22001690ВН-

009ВН/18.04.2022 г. , вх.№ОСИСД22001690ВН-040ВН/20.04.2022 г. вх. 

№ОСИСД22001690ВН-012ВН/18.04.2022 г. - Ани Тошева 

30. Рег.№СИГ22001852МЛ/ 19.04.2022 г., рег. №СИГ22001852МЛ/19.04.2022 г.  и рег. 

№ОСИСД 2200690Вн-27-001МЛ/ 19.04.2022 г. - „Ес ЕН Хоум“ ЕООД  

31. Рег. № ОСИСД22001690ВН_058МЛ от 20.05.2022 г. от РИОСВ – Варна с 

приложени и копия на 2 бр. жалби: 

-  от Ивелина Славова-Фолко и Дияна Костова  

 

В проекта да се отразят съоръженията на действаща бензиностанция и газостанция в 

съседния УПИ I „за бензиностанция и газостанция“ и ограничителните линии на 

застрояване на УПИ VI-2 „за жил. стр. с адм. и общ. обсл.“ да бъдат съобразени с  

изискванията на Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строителните –технически правила 

и норми за осигуряване на безопасност. 

Да се спази Наредба №16/ 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти по 

отношение ограничителните линии на застрояване към ул. „Младежка“ и ВЕЛ 110 kV. 

Да се обособи УПИ „за озеленяване“ западно от УПИ V-3 “за смесено предназначение“. 

 

По точка 27 докладва арх. Д. Дилов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отменя свое решение по точка 18 от Протокол №16/ 19.04.2022 г., като взе следното: 

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

улица от о.т. 56 до о.т. 108 по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна, одобрен с с Решение 

№2483-5 от Протокол №33/19,26.10.2005г. на Общински съвет Варна, на основание чл. 

135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 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 по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ. 
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Кметство с. Константиново 

 

По точка 28 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за разрешаване изработване на  ПУП –ПРЗ за УПИ VII-254 и 

УПИ VIII-254, кв. 54 и улична регулация от о.т 134 до о.т. 133 и о.т 126 по плана на с. 

Константиново, одобрен със Заповед 244/17.07.1998 г. на  Кмет на Община Белослав, на 

основание чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, в 

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

нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на Община Варна“ при 

спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията, при запазване 

на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

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 29 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Потвърждава свое решение по точка 38 от Протокол №08/22.02.2022 г. 

 

По точка 30 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри със забележка в схемата и 

разрешението за поставяне  да се изпише текста: ако имота подлежи на отчуждаване след 

влизане в сила на ПНИ, разрешението за поставяне губи своето правно действие и в 

едномесечен срок Възложителя е длъжен да премахне обекта от имота. 

 

По точка 31 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 32 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри със забележка в схемата и 

разрешението за поставяне  да се изпише текста: ако имота подлежи на отчуждаване след 

влизане в сила на ПНИ, разрешението за поставяне губи своето правно действие и в 

едномесечен срок Възложителя е длъжен да премахне обекта от имота. 
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По точка 33 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 34 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представеното техническо задание за изработване на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване за ПИ 38354.20.1 „за гробищен парк“, ПИ 

38354.20.3 „за гробищен парк“, ПИ 38354.20.4 „за гробищен парк“ и ПИ 38354.20.5 „за 

гробищен парк“ по КК на с. Константиново, общ. Варна, на основание чл.17, ал.3 и ал.5 

от ЗУТ. 
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crpo$re$nrtr ryarrfirtr{ Ha c}uecrsy*a$N vrdaxxrxpa:.rs rep$!op}t}r B c;}yr{ar-rrr, Korirro }tkr&
leffcTBan ycrpoficlreu man, g xoiiro m,tajrer{Hfl noleMreH }rMor e penB jli}fio Eipo],t1€rcrBo.

IlpoueNara ra fipe.{Helnaqen}tsro Ha Ilt 10135.2 7.}543. uoxe Ja 6},te st&}ptlBa rlo pera
Na rm. 77 or 3l-.

flyn-llP3 x* YIII{ Vlll-2543 3a xuJ'lxutrio clpoureltcflio x o6clyxnaun aeinoc.rn ill}.I
10135.251?-?14]1, xs.l16 no *jru{a ua co,,Maxarrxpt;xx prr,x,6*rara qcu.rxa u l{r,6parara" rp.
Bapxa. o6ru. Ilapna voxe a* 6r,ite olf,l{rcyBflri n np}lr}r c,lrejl rtopeKrxo orpB3r*a[e Ha aar{$x,p 3il
HMOTA.

- IIo r.27 }asmex.rrane ua:'aru,jrrlr{ue c per. J$ Ay06l}{S54ACl!4.07.?022 mn.
or' ..llpx6erfl- 2t}l E' }.0OJl .ia to ycx&re u:pa6*rrane Na ltyfi-Ilpj m IiH
It1I35.554$.1618. rn. 7 C(}.Jlpu&fi..rp. Bapua n* Ilyfi-Iiyp Na C() *.llpn6oft.'.
orafFefi c Pe,,euue $s 273-6 uo llpo"roro,r 6/ 2s.03.2011 ro*. Ha o6wNsc',fi ciBer
Bapxa.

Ilrr aasNx $r ,reftcrBa*rns r-opcr(ncrorancra n,rari lit l $r l0l7 roa. nu "tr- {l'( Baprra"
uo3eM.[eHHrr fi$o? e c rpaftHo apq;*atHaqe]rfie ]{a lrp}lTopHrra ,,liopcra". qacr or orA*;r 314,
tlo;rolie;1it "-E ". ..ru*, ,,10","1 I','i:". axaulu Ha 60 rcgxxN. can {.rre{s&r}ro nprl;tualrtai{9}r,{e *
nypoprHa ropa. .:reeorapx. rona uo l.larypa 20S0.

Ilo ,:iasr{H }3T r(&tacl}qnfio * &:}r{tt}r.:{pal }r,l,ara Nx@plraua:ro}rm c*crrua na AIKK.-rlaii$or{) flpe;18ffHaqeHue $a {epfirt}purri e ..Y$amarrpaua", H}n ,,3a ,rpyr B}t$ :riLrp$rr.ar{r3"'1
'.ucrxa co6craeuocr, c IUrorI I5.350 ara.

$lcodxoaNuo e co6cragxxrcr *a lrxora ia ttpe{erarl{ x pl{I'Bapxa &otty$errrg. c fioaro jut
-YrocroBep co6c'rret{rctra Br,px} ropc&ara l'epl{.lopx!t,

lla npe,tnpaerae ,{sficrnNc 3a x$pexn{o orpasxgaxe Ha.laurrgre 3a &Mora n KKKp, orgo(]ro'rpaiir*:* rrpe,arralsa!{{.Hue fia tepfirop}rfl'} n" trH lt}!35.5549.161& aa 6ljle orparex r KI{KF t
rpsrlH.)lo lrpe"$.r&]]raqar{xe rla rap]rrr]prr*ra ..i'opexa"' p HTII ."r{pyr B$n l}psonpo}r38orHTerna
tl,rou".



CtrracHo q:r. 71. aq.l, r.3 or 3aroxa ra r op{Te, npoMrnara a ltf,e,1l{a3u&qettufro Ha

no3eMrlenn }IMOTH B ropcru Tep TOpl{U Ce Aollyct(a np cl,3,qaBafle lla HoBlt HnH p&iurHprBa[c

crporrejrxxTe rpalrtlux Ha caueclByBa[tr ypSaruupaxn Tepntopn[ 3 cjryqaxre. Koralo xva
,reficrsau ycrpofrcrBes nlar. r rofiro la n{deht,tx no3eMre[ ]rMor e [pelBr{,,1eHo qrpolrrc-:lcrBo.

fllxtvrnara r12 flpeA]ra3[aqet{Helo Ha fIH 10135.5549.1618 , uoxe,t& 6l,te uralputBa IIo pqllt
xa q,r. 77 or 3f. c.,reil ocxryptaane lra !(lcrbn ,jro IrMorS.

,Il,onycxaxero aa urpooreaue ua I]VII-[IP3 rra IlH 10135.5549.1618' rs 7 voxe aa cc

H3arpul, crer ropexflto orpasmaxe fia ilaHHI'ITc 1a &r ma g KXI(P.

- IIo r. 3d Pa:rre;claxe Ha xrsLnerfie c per. Jib Ay07l I l6AC11l'07'20]2 mit'
or Mapuu llaH.ren llerpor 3a Jonyc(aue Hipa6orBalle fla Y&llP3 ua IIH
10135.5403.4355. xa. 7l C() ..6opoeeu - K)r-' rp. Bapra. o,ro6px c PelrreHse ]1! 2134-8

or llpororor Nt 2l /24'01.2010 ro.q rta 06ruNHcrn craer llapHa'

[1o larnn o.r .le6ergar&rr ropcxoe-ronaHcks uaal| /fcll/ or 2017 rol. xa 'l']1 JU'C Bapuo.

no3evrefihrT H1lor e C rpAfixO npe&tarllaqe$lle Ha TeplrTop[rTa ,.I-opcrd'. qact Or orle.r -]0{'
noilor.reir ..f'. clc cneuuaago nperlfia] aqeH]rc - Kyy]pl$a ropa- ,leconapK

IIo ;raxxx or ts&lacrpanHo - a.iLuxltrcrpar[txara nrrrlopuall oHHa cxcreMa sa AI'KK.

rpaftHoto npe"tll&']HaqeH]Ie a TeplTopxxTa e .,Yp6anurupaxa". HTII ..Hncro :acrporMlIe". qasT]I0

co6crsenocT , c n:rour 0,694 axa.
l{co6xoAnl.rn e c06cTBsHHKt'T l|a MOTa Ia flpeAcraBfi r P.(I' Bapna IOK]'MeHTll' c r0Hro.ll{}

yilocroBcpx eo6crpcHoc-rua ntpxy rcpcK$a rep|rlop$c.

Jla nperopneue ieftcrlrr 3a KopaKruo orpa3r$alre Ha aa un'rc 3a Huora s KKKP' orxocllo

rpoftxoro npc, ras*aqell,e Ha rep*mp,rr' ni'i 10115.5d03'4355 :ra 6tae orpa:eH s KKKP c

.rpafiHoTo qper,HarHaqc[He ]ta repBropHfTa -lopcxr' u ltl'ITI .Jpyl' BHjl ;IapBoIIy)Ir3BoxHTerHO

nroui'.
ctmacno ur. ?J. a.;r.I. r,3 or 3a*ona ra rcpHre. llpoMrlrata Ha llpe,ula3uaqeHHeTo Ha

no3eMjlehu HMoTrr B ropcl(H TepllToplrll cc aonycKa npn ctSxaBaHe a HoBll unll pa3ullp'Batle

crpolrentru.le rpaHlIllx Ha sLltlccrayoautu yp6axnrupanu TeptlTopnn B c:lyqar' re' Koraro nua

;reficraau yc.rpoiicrneu n;ran. I Koftro :a aaAenrs nojen,leE tlMoT e npe,llBlrjletlo cTpo$Terclfi].

flpouexara a npe.ana3flaqenHet 0 ||a n]I 10135.5401.4355. uoxe m 6urr; uralpnrBa n0 pejlx

na qr. 77 or 3I'.
.{onycxa8ero Na a:rpa6otaarre na llYfi-llP3 ra III{ 10135.5403.4355 uoxe fla ce l{3B'},plllu

cilel KopcKTllO 01?a3r$&re llA ^[a!lll{'Ie m nlrlOra n KKKP.

IIP}{.,IO)I(rHH|:; Hraalxt o.r I opcKt{re Xaprs H TaKc.ulHOHtt}l on[cax[, or rcll 2017 ro,1

X r{Hx,ToAop r}rqeB

nff. Tqaop rr€t
A'lpexi@ Ptrf 8a9ia
floAflrcalo or: Todor GtteY Gtlev

arscA

2.8.2077 t
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