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УТВЪРДИЛ:……………П…………… 

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

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 28/19.07.2022 г. 

 

Днес, 19.07.2022 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. ПламенДрумев– Началник отдeл «Устройство на територията» 

към дирекция АГУП при Община Варна 

Членове: 

1. инж. Красимира Божкова, инж. Виолета Денева – представители на СГКК – Варна 

2. инж. Милена Ангелова Михайлова, Галя Неделчева Георгиева – представители на 

Министерство на земеделието и храните – ОД „Земеделие“ - Варна 

3. подп. Светлозар Борисов Георгиев, Росица Иванова Сердарова – представители на 

Военноморски сили - Командване на ВМС 

4. Славчо Илиев Славов, Мирослав Ганчев Илиев – представители на отдел 

„Регионална инфраструктура на отбраната - Варна” към Министерство на отбраната 

5. инж. Анатолий Георгиев – представител на МТИТС, Морска администрация Варна 

6. инж. Здравка Дейкова, инж. Иван Иванов – представители на МЗХ – Изпълнителна 

агенция по горите – Регионална дирекция по горите – Варна 

7. д-р Веселина Борисова Божилова, инж. Александър Николаев Попов – 

представители на МЗ, РЗИ – Варна 

8. ДерияТашева, 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. ТодоркаЧитарлиева, инж. ЖивкаЙорданова, инж Светлана Найденова – 

представители на “ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - Варна 

11. арх.МаринВелчев, арх. Христо Топчиев- КАБ Регионална колегия –Варна 

12. инж. Ангел Стоянов Ангелов, инж. Ростислав Златев – Представител на КИИП –

Регионална колегия Варна 

13. инж. Ваня Мирчева Георгиева, арх. Георги Митев – представител на Областна 

администрация Варна 

14. инж. ПетърТошков Карагьозов, инж. Васил Петков Велев – представител на “ВиК 

Варна” ООД  
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15. Стелиана Иванова, Ралица Михова – представители на Електроразпределение 

Север 

16. арх. Радослав Рашев – архитект на свободна практика 

17. арх. Красимира Христова 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 

26. д-р Радко Радев, Йовко Пеев – Дружество на инвалидите 

27. Даниела Димова – представител на Общинска служба „Земеделие 

28. арх. Стоян Георгиев Петков, арх. Йордан Александров Павлов – представители на 

Общински съвет- Варна 

 

На заседанието присъстваха: арх. Илиян Парашкевов, арх. Златина Илиева, арх. Лидия 

Цекова, инж. Георги Кръстев– Община Варна; арх. В. Симеонов – район “Одесос”; арх. И. 

Жулев, арх. С. Димитров, арх. Е. Кючукова – район “Приморски”; арх. Димитров – район 

„Младост“; арх. Наумова – район “Владислав Варненчик; Ирина Добрева – кметство „с. 

Тополи“; арх. Цвета Жекова – кметство „с. Звездица“ и членове от състава на ЕСУТ, 

съгласно приложение на протокола. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

 

Община Варна 

 

1. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 017698 ВН – 001 ВН / 14.06.2022 г. от името 

на Милка Колева, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в 

ПИ 10135.5426.2315, СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 057220 ВН / 15.07.22 г. от името на Галентин 

Господинов, 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 

10135.5426.293, СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 
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                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 057980 ВН/ 17.06.2022 г. от името на 

Павлин Василев, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в 

ПИ 10135.5403.3809, СО „Боровец-юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 059419 ВН/ 21.06.2022 г. от името на „ЕС 

ДИ АЙ ГРУП“ ООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в 

УПИ IX-83, кв. 6, ПИ 10135.5502.560, бул. „Народни будители“, р-н „Аспарухово“, гр. 

Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 059251 ВН/ 21.06.2022 г. от името на Атанас 

Николов, 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 XII-

537, кв. 296, ПИ 10135.5510.52, ул. „Емона“ № 9, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

6. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 060462 ВН/ 23.06.2022 г. от името на София 

Денчева, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна 

документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваем обект, в УПИ II-

44, кв. 3, ПИ 10135.4022.44, м. „Караулницата“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

7. Разглеждане заявление с вх. рег. № АГУП 21000927 ВН– 002 ВН / 29.06.2022 г. от 

името на Фондация „Предприемчив Европеец“, чрез К. д. п. Борислав Арнаудов, 

предложение за изграждане и поставяне на монументално-декоративни структури и 

елементи - Скулптурен ансамбъл „ Последният мостик на стария капитан“, на територията 

на пристанищен терминал Варна-изток от пристанище за обществен транспорт Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

8. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 066317 ВН / 08.07.2022 г. от името на „МИГ 

ВАРНА 2014“ ЕООД, за съгласуване на специализирана схема за поставяне на 

преместваеми обекти и съоръжения, в т.ч. допълнителна търговска площ по чл.10, ал.8 от 

ЗУЧК, за морски плаж „Сахара 2“, община Варна, област Варна, одобрена от Министъра 

на туризма (МТ) по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК  с изх. Писмо № Т-26-00-221 / 04.07.2022 

г. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

9. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 063631 ВН / 01.07.2022 г. от името на 

Елеонора Мирославова Макавеева, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 

56 от ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на 
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преместваеми обекти, в ПИ № 10135.5401.3562, С.О. „Боровец-север“, р-н „Аспарухово“, 

гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

10. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 064485 ВН / 05.07.2022 г. от името 

на Валентин Станков Тораков и Ирина Георгиева Морова, 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 № 10135.5403.4713, С.О. „Боровец-юг“, р-н 

„Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

11. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 065057 ВН / 06.07.2022 г. от името 

на „АСА АУТО ТИМ“ 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 ПИ № 10135.73.77 по ККиКР на гр. Варна, ПЗ „Планпва“,ул. „Цар Освободител “ 

№204В 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

12. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 066203 ВН / 08.07.2022 г. от името 

на „ВАРНА-М-ПРЕСС" 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 ПИ № 10135.5403.536.261 по ККиКР на гр. Варна, „Приморски парк“, м-ст 

Салтанат. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

13. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 066709 ВН / 11.07.2022 г. от името 

на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД чрез пълномощник Петя Добрева, 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 I-„за бензиностанция“,кв. 100 по плана на 7-

ми м.р. на гр. Варна, ул. Дунав 1-А, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

14. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 066984 ВН / 11.07.2022 г. от името 

на „Автотранс“ ООД чрез пълномощник Биляна Димитрова, 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 10135.4510.479 по КККР на район „Владислав 

Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

15. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 066971 ВН / 11.07.2022 г. от името 

на Рада Филипова Николова, 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 10135.5403.2797 по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
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16. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 068481ВН / 14.07.2022 г. от името 

на Радослав Петков Янев, 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 № 10135.5403.4724, С.О. „Боровец-юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

17. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 067965 ВН / 13.07.2022 г. от името 

на „Керамик Груп“ ЕООД чрез пълномощник Красимир Каменов, 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 IV “за търговия“, промишлена 

зона „Планова“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

18. Разглеждане заявление с вх. рег. № РД 22001594 ВН – 001 ВН / 11.07.2022 

г. изпратено по компетентност от Директор на Дирекция УСКОР, във връзка с чл. 56а от 

ЗУТ - 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 разполагане на кратковременни преместваеми обекти (съгл. чл. 22, т. 2 

от НУРППО на ОбС- Варна), по пешеходната зона на бул. „Сливница“, в отсечката между 

хотел „Черно море“ и хотел „Одесос“, във връзка с провеждане на „Алея на книгата – 

Варна“, за периода от 29.07.2022 г. до 07.08.2022 г. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

19. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 028269 ВН – 001 ВН / 20.05.2022 г. 

за одобряване на временна схема по реда на чл. 30 от НУРППО на ОбС-Варна, с нанесено 

предложение за разполагане на кратковременни преместваем обект – павилион 

книжарница (съгл. чл. 22, т. 2 от НУРППО на ОбС- Варна), на територията в близост до 

комплекс  Морското казино, Приморски парк, р-н „Одесос““, гр. Варна. 

                                                                                     /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

20. Разглеждане на Заявление с рег. № АУ 045424_004ВН ВН/12.07.2022г. от "К Д Ж  

2013" ЕООД, представлявано от Йордан Кирилов , чрез пълномощник Дейвид Димитров 

Душев  

относно заявление за разглеждане и одобряване на КПИИ , на основание чл.150, ал.1 от 

ЗУТ : 

Част "Градоустройство" - проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ III-779 "за см.стр.", 

кв.33, 25-ти м.р.,гр. Варна 

Част "Инвест. проект" - Сграда със смесено предназначение 

/Докладва арх.Л. Цекова/ 

 

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

за УПИ XVІІ-329 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на 25 м.р., гр. Варна. 

В законосъобразния срок няма постъпили възражения. 

 

                                                                                         /Докладва арх.Б. Божкова/ 
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22. Предварително разглеждане на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ на проект за ПУП – 

ПРЗ за УПИ X-22 „за рибарско пристанище“, ивъвеждане на улична регулация от о.т. 271, 

272, 273, 274 и 275 и от о.т. 276 и 277 в кв. 4 по плана на РП на ЮПЗ, р-н „Аспарухово“, 

гр. Варна. 

 

                                                                                                /Докладва Г. Кръстев/ 

 

23. Разглеждане на заявление с рег. № АУ061983ВН/28.06.2022г. за допускане, 

проучване и проектиране на ПУП-ПЗ за изменение на УПИ V-89 “за озеленяване” /ПИ № 

10135.513.495/, кв.40 по плана на к.к. „Златни пясъци“, общ.Варна, с приложено 

мотивирано искане по чл.135а от ЗУТ. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

24. Предварително разглеждане на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ на заявление с рег. 

№ АУ051584ВН/31.05.2022г. за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-629 “за 

озеленяване”, УПИ X-630 „за курорт и допълващи дейности“ и УПИ XI-589 „за 

озеленяване“/ПИ № 10135.513.630, 629 и 589/ в кв.14 по плана на к.к. „Златни пясъци“, 

общ.Варна. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

25. Предварително разглеждане на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ на заявление с рег. 

№ АУ034359ВН/11.04.2022г. за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-6 “за жил. 

стр.” /ПИ № 10135.2570.6/ и УПИ IV-5 “за озеленяване” /ПИ № 10135.2570.5/ в кв.1, к.к. 

„св. св. Константин и Елена“, общ.Варна и за УПИ VI-415 /ПИ № 10135.2571.415/ в кв.18, 

к.к. „Чайка“, гр.Варна и улична регулация от о.т.2-същ., от о.т.5 до о.т.6 по плана на к.к. 

„св. св. Константин и Елена“, общ.Варна. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

26. Разглеждане за одобряване и приемане на ПУП –ПРЗ за УПИ II-15 „за жилищно 

строителство“ /ПИ № 10135.2553.15/ в кв.30 и въвеждане на улична регулация от о.т.3794 

до о.т.3800 по плана на 26-ти м.р., район „Приморски“, гр.Варна, общ.Варна/ПИ № 

10135.2553.17, ПИ № 10135.2553.22, ПИ № 10135.2553.1875 до ПИ №10135.2553.1/ 

заявление с рег. № АУ024568ПР_008ПР_013ВН/29.04.2022г. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

27. Преразглеждане на решение на ЕСУТ по т.14 от Протокол №04/25.01.2022г., във 

връзка със забележки от Директор на дирекция ПНО, относно изменение на Заповед 

№184/31.03.2020г. на Главен архитект на Община Варна, касаещо административни 

производства със заявление с рег. №АУ017064ПР/14.02.2020г., заявление с рег. 

№АУ009511ПР/26.01.2021г. и постъпило искане с рег. №АУ133713ВН/30.12.2021г. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

28. Преразглеждане на решение на ЕСУТ по т.12 от Протокол №02/11.01.2022г., във 

връзка със забележки от Директор на дирекция ПНО, относно определяна на обхват на 
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устройствената зона Жм2, кв.153 по плана на по плана на СО „Манастирски рид, Бялата 

чешма и Дъбравата” гр. Варна” /по адм. преписка с рег. №АУ130451ПР/17.12.2021г./ 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

29. Преразглеждане на решение на ЕСУТ по т.12 от Протокол №07/15.02.2022г., във 

връзка със забележки от Директор на дирекция ПНО, относно определяне на правното 

основание за разрешаване изработване на ПУП. /по адм. преписка с рег. 

№АУ012296АС/04.02.2022г./ 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

 

Район „Приморски“ 

 

 

30. Разглеждане на основание чл.128, ал. 14 от ЗУT ПУП-ПРЗ заУПИ XII-320 ”за 

автосервиз и жилище” (ПИ 10135.2552.320), кв. 107 по плана на кв. „Изгрев", гр. Варна, 

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

 

( Докладва: арх. И. Жулев) 

 

31. Разглеждане за приемане на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2176, кв.47 , по плана на „Ален 

мак”, гр. Варна. (Заявление с рег. № АУ068803ПР_0011ПР_001ПР/ 08.07.2022г.)   

 

                                                              ( Докладва: арх. С. Димитров) 

 

32. Разглеждане на заявление с рег. №АУ049285ПР/25.05.2022г. за допускане на ПУП-

ПРЗ за ПИ 10135.2623.875, кв.172, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна. 

( Докладва:арх.С.Димитров)  

 

33. Заявление с рег. №АУ066859ПР/11.07.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ 

заизменение на УПИ I-1541,1542,1543,1544,1961,1962”зарайонна поликлиника, 

трафопост, дом соц. грижи” (ПИ 10135.2552.4362),кв. 187 по плана на кв. „ Изгрев", гр. 

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

Варна, на основание чл. 134, ал.2, т.1 от ЗУТ. 

( Докладва:арх. И. Жулев) 

 

34. Корекция на т. 12 от Протокол №24/21.06.2022г. ПУП-ПРЗ „заУПИ XXXIV--968”за 

жил. стр.”(ПИ 10135.2575.968) да се чете: заУПИ XXXIV-618”за жил. стр.” (ПИ 

10135.2575.618), кв. 56”,по плана на кв. „ Виница", гр. Варна, одобрен със Заповед №Р-

84/20.11.1985г.на Кмет Варна. 

( Докладва:арх. И. Жулев) 

 

35. Разглеждане на основание чл.128, ал. 14 от ЗУT ПУП-ПРЗ за УПИ IX-238” за жил. 

стр.”  (ПИ 10135.2512.238), кв.10 по плана на СО „Перчемлията", гр. Варна, одобрен с 

Решение № 1297-4/13.01.2014г. от Протокол № 27/13.01.2014г. на Общински съвет–
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Варна, след представен коригиран чертеж с рег.№АУ051200ПР-010ПР-001ПР-

011ПР/12.07.2022г. 

( Докладва: арх. И. Жулев) 

 

36. Разглеждане на заявление с рег. №АУ066903ПР/11.07.2022г. за допускане на ПУП-

ПРЗ за ПИ 10135.2517.2612 и ПИ 10135.2517.2613  кв.84, по плана на СО „Манастирски 

рид Бялата чешма и Дъбравата”, одобрен със Заповед № 799-5/ 19.12.2012г. на Общински 

съвет–Варна, общ. Варна. 

( Докладва: арх. С. Димитров)  

 

37. Разглеждане на основание чл.128, ал. 14 от ЗУT на ПУП-ПРЗ заУПИ VII-5254 “за 

жил. стр.“(ПИ 10135.2517.5254), кв.84 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и 

Дъбравата”, гр. Варна. 

(Докладва: арх. С. Димитров) 

 

38. Преразглеждане на т. 5 от Протокол на ЕСУТ №34/12.10.2021г., поради желание на 

възложителите за намаляване обхвата на разработката и изменение на заповед за 

допускане въз основа на нововходирани документи. 

( Докладва: арх. И. Жулев) 

 

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

за УПИ ХV-310 „за жил. стр.”(ПИ 10135.2520.310), кв. 134 по плана на СО „Траката”, гр. 

Варна. 

(Докладва: арх. С. Димитров) 

 

40. Разглеждане на заявление с рег. №АУ066615ПР/11.07.2022г. за допускане на ПУП-

ПРЗ за изменение на УПИ XXIX – 8939 (ПИ 10135.2623.6107), кв.211, 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. 

( Докладва:арх. С. Димитров)  

 

41. Разглеждане на заявление с рег. №АУ065962ПР/08.07.2022г. за приемане на ПУП-

ПРЗ за УПИ VI-565 (ПИ 10135.2563.565), кв. 55, по плана на кв. „Свети Никола”,гр. Варна 

одобрен с Решение № 2405-10 от Протокол №24/23,24,30.06.2010г. Об. съвет Варна по 

реда на чл. 135а от ЗУТ. 

(Докладва: арх. Е. Кючукова) 

 

42. 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.73по плана на СО ”Добрева 

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

нова графична част. 

 ( Докладва: арх. И. Жулев) 

 

43. Заявление с рег. №АУ066802ПР/11.07.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XX-701 (ПИ 10135.2526.2148),кв. 58 по плана на кв. „ Свети Никола", 

гр. Варна, одобрен с Решение № 2405 от Протокол № 10/23,24 и 30.06.2010г. на Общински 

съвет–Варна. 

(Докладва: арх. Е. Кючукова) 
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44. Разглеждане процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ за одобряване на ПУП-

ПРЗ за УПИ XXVI-6146 „ за жил. стр.” (ПИ 10135.2623.6146), кв.195 , по плана на СО 

„Горна Трака, гр. Варна. 

 

( Докладва: арх. С. Димитров) 

 

45. 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. /предствени 

нови графики/ 

 

( Докладва: арх. С. Димитров) 

 

46. Заявление с рег. №АУ067999ПР/13.07.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ I - “за районен център с АТЦ, детски ясли и детски дом” (ПИ 

10135.2552.1201, ПИ 10135.2552.1202, ПИ 10135.2552.1369, ПИ 10135.2552.1370, ПИ 

10135.2552.1371, ПИ 10135.2552.1372, ПИ 10135.2552.1594, ПИ 10135.2552.1596 ),кв. 

129 по плана на кв. „ Изгрев", гр. Варна, одобрен с Решение № 552-6 от Протокол № 

10/26,27.07.2012г. на Общински съвет–Варна, на основание чл. 134, ал.2, т.1 от ЗУТ. 

 

( Докладва: арх. И. Жулев) 

 

47. Разглеждане на заявление с рег. №АУ064033ПР/04.07.2022г. за допускане на ПУП-

ПРЗ за изменение на УПИ XVIII-1930, УПИ XVII-1942, УПИ LII-466, кв.43 и УПИ XXIV-1926, 

кв.42 /ПИ № 10135.2563.465, ПИ № 10135.2563.466, ПИ № 10135.2563.442, ПИ № 

10135.2563.443/, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед Г-

170/15.09.1993г. на Кмет на Община Варна. 

(Докладва: арх. Е. Кючукова) 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

 

 

48. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ IV-83 „за 

смесено застрояване“ (ПИ 10135.4023.83), кв. 7 по плана на м. „Боклук тарла“, район „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 135а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с 

чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление рег. №АУ052121Вл/01.06.2022 г. от „Промишлено и 

гражданско строителство“ ООД, чрез пълномощник Мария Боева. 

 

(Докладва: арх. Цв. Наумова) 

 

49. Разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-98,100 „за търговски и обслужващи сгради“ (ПИ 

10135.4024.98, 10135.4024.100), кв. 10 по ПУП-ПРЗ на м-ст „Боклук тарла“, район „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна, процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ, чл. 135а, ал.1 и ал.5 

от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление рег.№АУ065745Вл/07.07.2022 

г. от „ЕШРЕФОГЛУ“ ООД, чрез пълномощник Ани Златанова-Коен Ятимян. 
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(Докладва: арх. Цв. Наумова) 

 

50. Разглеждане на заявление рег. №АУ057731Вл/16.06.2022 г. от Милка Илиева за 

допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VII-1057 (ПИ 

10135.4501.1057), кв.11 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-

59/15.03.2017 г. на Заместник-кмет на Община Варна. 

(Докладва: арх. Цв. Наумова) 

 

51. Разглеждане на заявление рег. №АУ057724Вл/16.06.2022 г. от Милка Илиева за 

допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-1059 (ПИ 

10135.4501.1059), кв.11 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-

59/15.03.2017 г. на Заместник-кмет на Община Варна. 

(Докладва: арх. Цв. Наумова) 

52. Преразглеждане 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.  

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. 

 

(Докладва: арх. Цв. Наумова) 

 

53. Преразглеждане на заявление рег. №АУ128745Вл/14.12.2021 г. от Божидар Бонев 

за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-„за парк“ (ПИ 

10135.4508.132, 10135.4508.133), кв.7 по Паркоустройствен и регулационен план с 

указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район 

„Вл. Варненчик“, гр. Варна, във връзка със забележки на Директор на дирекция ПНО в 

писмо рег. №АУ128745Вл-007Вн/01.06.2022г. 

 

(Докладва: арх. Цв. Наумова) 

 

 

Район Младост 

 

 

54. Предварително разглеждане на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ на ПУП (Подробен 

устройствен план) – РУП (работен устройствен план) за УПИ VI-2 (ПИ 10135.3515.254), 

кв. 6 по плана на 16 м.р., гр. Варна по Заявление рег. №АУ064945МЛ/ 06.07.2022 г. 

(Докладва: арх. Димитров)  

 

55. Разглеждане на заявление с рег.№АУ049877МЛ/21.04.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ XХII-463 “за жил.стр.“ (ПИ 10135.3523.463), кв.20 по 
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плана на СО „Кочмар“гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, за който в 

законоустановения срок няма постъпили възражения. 

(Докладва: арх. Димитров)  

 

56. Разглеждане на заявление с рег.№АУ037846МЛ/20.04.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ III-578 “за жил. стр.“ (ПИ 10135.3515.578), кв.50 по 

плана на 16 м. р., гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, за който в 

законоустановения срок няма постъпили възражения. 

(Докладва: арх. Димитров)  

 

57. Разглеждане на заявление с рег. №АУ067905МЛ/13.07.2022 г.  за допускане на ПУП-

ПРЗ за изменение на УПИ XXXVIII-621 (ПИ 10135.3506.621), кв. 28 и ул. рег. от о.т. 422 през 

о.т. 543 до о.т.544 по плана на СО „Пчелина“, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен 

с Решение №2427-7 от протокол №32/ 21.09.2005 г. на Общински съвет Варна. 

 

(Докладва: арх. Димитров)  

 

58. Разглеждане на заявление с рег.№АУ061048МЛ/17.06.2021 г. за приемане и 

одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХХV-1515,1254 “за жил. стр.“ (ПИ 10135.3506.1515 и ПИ 

10135.3506.1254), кв.6 и улична регулация от о.т.76 до о.т.78 по плана на СО „Пчелина“ гр. 

Варна, след отстраняване на забележки по т.21 от Протокол №02/11.01.2022 г. на ЕСУТ 

 

(Докладва: арх. Димитров)  

 

 

Район Аспарухово 

 

 

59. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ067236АС/12.07.2022г. от Таня Тодорова 

Войкова, чрез Милена Николаева Сабрутева-Аптула за приемане и одобряване на ПУП-

ПРЗ за УПИ IX – 5441, кв. 91,  по плана на со“Боровец юг“, гр. Варна, процедиран по реда 

на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5403.5441 по КК на гр. Варна/ 

 

(Докладва: арх. Куликов)  

 

60. Преразглеждане на заявление вх. рег. №АУ095574АС_011АС_002АС/24.11.2021г. 

от Димчо Василев Калчев, чрез пълномощник Елена Георгиева Кокарева за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II – 3690 „за жил. стр.“, кв. 19 по плана на СО „Зеленика“, 

р-н Аспарухово, гр. Варна.     /ПИ 10135.5545.3690/ 

 

(Докладва: арх. Куликов)  

 

61. Преразглеждане на заявление с вх. рег. № АУ035636АС_009АС_009АС/06.10.2021г. 

от Диян Стоянов Гинчев, Красимир Гецов Василев, Станимир Добринов Събев и Маргарита 

Петрова Колева  чрез пълномощник Венцислав Маринов Неделчев за приемане и 

одобряване на ПУП- ПРЗ за УПИ XX – 5276,УПИ XXII – 5276, УПИ LIV – 5277, УПИ LV – 

5278, УПИ LVI – 5276, УПИ LVII – 5276 и УПИ LVIII – 5276, кв. 19  по плана на СО „Боровец 

– юг“, гр. Варна, обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. 
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(Докладва: арх. Куликов)  

 

62. Преразглеждане на заявление с вх. рег. № АУ084425АС_008АС/02.07.2021г., 

обявен по реда на чл. 128, ал. 3  от ЗУТ от Пламена Стоянова Парушева за приемане и 

одобряване на ПУП- ПРЗ за УПИ XXI – 3170, кв. 16  по плана на СО „Боровец – юг“, гр. 

Варна. 

(Докладва:  арх. Куликов)  

 

63. Разглеждане на заявление с рег. №АУ063626АС/01.07.2022г.от „Радеви Ауто“ 

ЕООД, и „ЗК“ АД за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 

I-85 „за обществено обслужване“ и УПИ XII-92,93 „за обществено обслужване“, кв. 5 

местност „Малка чайка“, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-147/16.05.2019г. на Зам. 

Кмет на Община Варна /10135.5214.109 и 10135.5214.120 по КК на гр. Варна/. 

 

(Докладва: арх. Куликов)  

 

 

Кметство с. Звездица 

 

 

64. Разглеждане на заявление рег.№АУ 128708 3ВЦ/14.12.2021г., за приемане и 

одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - план извадка - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ № III-53, IV-53, V-53 и ХХХII-53, кв.98, по плана на с. 

Звездица и улична регулация от о.т.364, през о.т.510, до о.т.508, до о.т.509 и о.т.518, в 

зона Жм, м-ст “Корията“, з-ще с. Звездица, общ. Варна от приет ПП на ПУП - ПРЗ на кв. 

98 по плана на с. Звездица, с последна актуализиран в Протокол № 47 от 19.12.2017г. и 

улична регулация, от о.т.419 до о.т.515, в зона Жм , м-ст “Корията“, з-ще с. Звездица, 

общ. Варна, обявен в ДВ бр.80 от 06.10.2017г. и приет (без възражения) с Решение по 

т.31, от Протокол №47/19.12.2017г. на ЕСУТ, при община Варна. 

 

    /Докладва: арх. Цв. Жекова/ 

 

 

Район „Одесос“ 

 

 

65. Преразглеждане на решение по т. 37 от Протокол №05/01.02.2022 г. на ЕСУТ във 

връзка със заявление рег. № АУ130063ОД/16.12.2021 г. за разрешаване изработване на 

ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIV-19,20,21 (ПИ № 10135.1.622, ПИ № 10135.1.623 и ПИ 

№ 10135.1.624), кв. 169 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Фьодор Успенски“ № 33, 

35, 35А 

 

Докладва: арх. В. Симеонов 

 

66. Преразглеждане на решение по т. 5 от Протокол №36/26.10.2021 г. на ЕСУТ по 

административна преписка с рег. №АУ043039ОД/02.05.2019 г. за корекция на Заповед № 

449/23.08.2019г. на Главен архитект на Община Варна, изразено в т.25 от Протокол 

№16/27.04.2021г. на ЕСУТ, във връзка със забележки от Директор на Дирекция ПНО. 

 

Докладва: арх. В. Симеонов 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ПРОТОКОЛ  № 28 / 19.07.2022 г. 
 

 

 

 
Председател:_________П________           Зам. председател:________П_________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  Протокол № 28 от 19.07.2022 г. 

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

13 

  

 

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

и РУП за УПИ XV-759 „за жил. стр.“ и УПИ XVI-758, кв. 59 по плана на 8-ми м.р. на гр. 

Варна, ул. „Цар Калоян“ № 5 и № 7 във връзка със заявление рег. № АУ034036ОД-

014ОД/14.07.2022 г. 

Докладва: арх. В. Симеонов 

 

68. Разглеждане на заявление рег. № АУ069166ОД/15.07.2022 г. за разрешаване 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IV-5 (ПИ № 10135.1506.376 и ПИ № 

10135.1506.377) и УПИ V-7 (ПИ № 10135.1506.378 и ПИ № 10135.1506.379), кв. 113a по 

плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Поп Богомил“ № 22 и № 24 и ул. „Козлодуй“ № 19 и 

№ 21. 

Докладва: арх. В. Симеонов 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

Община Варна 

 

 

По точка 1 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 2 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 3 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 4 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 5 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 6 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 7 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Съгласува представената схема по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и предлага да се одобри. 

При съобразяване с чл.112р, ал.1, т.2 от Закон за морските пространства и вътрешните 

водни пътища и пристанищата на Р. България, може да се поставят декоративни елементи 

и паметници в граници на пристанищата, конкретно за обекта разположен на второ кейово 

място. Към схемата да се представи ново становище от Министър на културата, относно 

поставяне на монументи и декоративни елементи, при съобразяване с чл.112р от Закон за 

морските пространства и вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България. 
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По точка 8 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Изразява положително становище по представената схема. 

 

По точка 9 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 10 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 11 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 12 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

В допълнителна схема да се конкретизира, къде точно ще се разположи обекта. 

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 13 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 14 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 15 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 16 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

 

 

По точка 17 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  
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РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри 

 

По точка 18 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

Да се спазват следните изисквания при провеждане на събитието: да не затрудняват 

достъпността и проходимостта на градската среда; да се спазвачл. 55 от Наредбата за 

Обществения ред; да се поддържа чистотата в прилежащата територия; 

 

По точка 19 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Изразява положително становище по представената схема. 

За да бъде одобрена временна схема по реда на чл.56 от ЗУТ за разполагане на 

кратковременни преместваеми обекти „павилион книжарница“ (съгл. чл. 22, т. 2 от 

НУРППО на ОбС- Варна) за търговски и други обслужващи дейности, следва да се 

представи съгласувана схема по реда на чл. 56 , ал. 4 от ЗУТ , чл. 29 и чл. 33 от НУРППО 

на ОбС- Варна. 

 

По точка 20 докладва арх. Л. Цекова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на Заявление с рег. № АУ 045424ВН_004ВН/12.07.2022г. за 

съгласуване и одобряване на КПИИ, на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ, до окомплектоване 

на цялостната преписка с Част "Градоустройство" и Част "Инвестиционен проект". 

 

По точка 21 докладва арх. Б. Божкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

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

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ XVІІ-329 „за жилищно строителство“, кв. 

18, по плана на 25 м.р., гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.В 

законосъобразния 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 22 докладва Георги Кръстев 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на допускане/разрешаване изработване на ПУП, до отстраняване на 

следните забележки: 

Да се окомплектова преписка по надлежен ред с цел процедиране на административно 

производство за допускане/разрешаване изработване на ПУП, за посочения обхват на 

разработката в граници на сухоземната част; 

За определяния обхват да се изработи и представи опорен план и задание, при 

съобразяване с ОУП на Община Варна; 
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При изготвяне на заданието за изработване на ПУП, да се съобразят изискванията по 

чл.107 -109 и чл.112д от Закон за морските пространства и вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Р. България. 

Относно определяне на конкретното отреждане на УПИ „за рибарско пристанище“, при 

разработване на заданието, да се уточни цел и обект на разработката, касаещи 

програмата за кандидатстване и финансиране на обекта. 

Да се съгласува по надлежен ред графиката за проучване на ПУП с експлоатационните 

дружества и конкретно с ВМС на РБ; 

При разработване на ПУП да се комбинира с извадка от специализиран кадастър с 

нанесена водна линия към канала; 

Да се представи становище от АПИ-Варна по отношение определяне на сервитут и оценка 

за отстъп от стълбовете на мостовото съоръжение „Аспарухов мост“. 

 

По точка 23 докладва арх. З. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Не приема представеното мотивирано предложение по чл.135а от ЗУТ. Исканото основание 

и изменение на ПУП, не е съобразено с действащите техническите показатели и 

конкретното отреждане за УПИ V-89 „за озеленяване“ по плана на ПУП-ПРЗ за к.к. „Златни 

пясъци“, общ. Варна. 

Да се обследва вариант за адм. процедура по реда на чл.134, ал.2 от ЗУТ и възможност да 

се издаде заповед за разрешаване изработване на изменение на ПУП, при съобразяване с 

ОУП на Община Варна. В този случай следва да се окомплектова преписката със скица –

предложение на основание чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с исканото изменение и 

въвеждане на устройствена зона „Ок“ по ОУП на Община Варна. 

Да се обследва и вариант за административна процедура за издаване на разрешение в 

условията и по реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от 

ЗУТ, при съобразяване с чл.38 от Наредба за условията и реда за поставяне на 

преместваеми обекти по чл.56, ал.1 от ЗУТ /изм. с реш. на ОбС Варна № 542-

8(14)/04.03.2021г./ в границите на к.к. „Златни пясъци“, определен за селищно 

образувание с национално значение, и при съобразяване с нормативите по ЗУЧК. 

 

По точка 24 докладва арх. З. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Потвърждава свое решение в т.1 от Протокол №42/20.11.2018г. на ЕСУТ. 

Не приема представения проект, тъй като планът е разработен само в частта на изменение 

на ПУП-ПРЗ за УПИ I-51,68 “за озеленяване”. Предмет на ПУП са имоти, попадащи в 

устройствена зона за градски паркове и градини - „Зп”, съгласно чл.21, т.1 от ПНП на ОУП 

на Община Варна. 

Не е представен проект по процедура за изменение на ОУП, при съобразяване със Заповед 

№319/16.08.2018г. на Главен архитект на Община Варна, по реда на чл.134, ал.3 от ЗУТ. 

Проектът да се съобрази със забежки на отдел „Кадастър и регулация” при Дирекция АГУП, 

Община Варна. 

 

По точка 25 докладва арх. З. Илиева 
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След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

След като разгледа представения ПУП-ПРЗ и документи , се констатираха следните 

забележки: 

- По част Регулация: да се обследват номерата на новообразуваните УПИ, тъй като в 

кв.1 има одобрено УПИ III /Заповед РД-18-7706-95/23.07.2018г. на Областен 

управител; Да се нанесат геозащитните съоръжения; непълна кадастрална основа 

липсват сгради; липсва основа със специализиран кадастър в частта на к.к. 

„Чайка“; 

- По част Застрояване: Проектът да се изработи съобразно разпоредбите на чл.28, 

ал.1, т.2 от Наредба №7/2003 за ПНУОВТУЗ; в графика да се укаже конкретното 

отреждане на УПИ, както е подадено в таблицата; 

- По представената задача има изразено Становище с рег. 

№034359ВН_002ВН/26.07.2022г. от МЗXГ – Регионална дирекция по горите – 

Варна, което е неразделна част от настоящия протокол; 

- Да се обследва и съобрази, дали разработваната територия или част от нея попада 

в граници на курортен комплекс с национално значение, определени с Решение 

№153 от 24.02.2012г. за обявяване на Списък на курортите в Р. България и 

определяне на техните граници. Проектът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от 

ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за приемане. 

 

По точка 26 докладва арх. З. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Да се представи актуално Удостоверение за съгласуване на ПУП от СГКК-Варна, по чл.65, 

ал.5 от Наредба № 02-20-5 от декември 2016г., във връзка с въвеждане на улична 

регулация от о.т.3794 до о.т.3800 по плана на 26-ти м.р., район „Приморски“, гр. Варна, 

общ. Варна / ПИ № 10135.2553.17, ПИ № 10135.2553.22, ПИ № 10135.2553.1875/. 

 

По точка 27 докладва арх. З. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

След като разгледа представените адм. преписки и документи , се констатираха следните 

забележки: 

- По отношение на искане с рег. №АУ133713ВН/30.12.2021г. от собствениците на 

имот ПИ № 10135.2573.343 за изменение на улична регулация по плана на ПУР на 

к.к. „Чайка“, гр. Варна: Основания за изменение на улична регулация са налице по 

чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, съгласно които влезли 

с в сила ПУП могат да се изменят когато са настъпили съществени промени в 

обществено-икономическите или устройствени условия, при които е бил съставен 

плана и по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, съгласно който влезли с в сила ПУП могат да 

се изменят когато в съответния срок по чл.208 от ЗУТ не е започнала процедурата 

за отчуждаване на засегнатата територия; 

- От собственикът на ПИ № 10135.2573.343 е започната адм. процедура по заявление 

с рег. № АУ009511ПР/26.01.2021г. за допускане/разрешаване на ПУП-ПРЗ в 

граници на имота. Същото може да се издаде, след представяне на предложение за 

осигуряване на лице към улица; 
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- За ПИ № 10135.2573.347 има издадена Заповед №184/31.03.2020г. на гл. архитект 

на Община Варна, за изработване на ПУП-ПРЗ, по заявление с рег. № 

АУ017064ПР/14.02.2020г.; 

- От собственикът на ПИ № 10135.2573.347 има подадено писмено 

искане/уведомление до ЕСУТ при Община Варна, с което същият уведомява, че не 

дава съгласие при допускане и изработване на ПУП-ПРЗ за съседни имоти / в това 

число и ПИ 10135.2573.343/, да се преминава и отнема от техния имот за 

осигуряване на достъп до улична регулация; 

При съобразяване с така представената фактическа обстановка ЕСУТ предлага да се 

обследва вариант за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ № 10135.2573.343, ПИ № 

10135.2573.347 и ПИ № 10135.2573.344, в условията на чл.16 от ЗУТ, при съобразяване 

с ПУП-ПУР на к.к. „Чайка“, общ. Варна. С плана да се съобрази чл.108, ал.5 от ЗУТ, като 

предвижданията на плана трябва да са икономически осъществими и да дават възможност 

за целесъобразно устройство на УПИ и на квартали. 

 

По точка 28 докладва арх. З. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отменя свое решение по т.12 от Протокол №02/11.01.2022г. на заседание на ЕСУТ. 

Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на 

устройствена зона Жм2, съобразно мотивирано предложение по смисъла на чл.44, ал.2 от 

ПНП на ОУП на Община Варна: в граници на ПИ№ 10135.2516.4406, ПИ№ 10135.2516.3, 

ПИ№ 10135.2516.4407, ПИ№ 10135.2516.2, ПИ№ 10135.2516.1, ПИ№ 10135.2516.4831 и 

ПИ№ 10135.2516.9719, ПИ№ 10135.2516.9509 за улица по КК и КР на гр. Варна, при 

съобразяване с влезлия в сила ПУП-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, на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, в условията на чл.16, ал.1 и чл.108, ал.2 

от ЗУТ и задание по чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ, в съответствие с ОУП с 

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

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

действащата нормативна уредба за Устройство на територията и запазване на ценната 

едроразмерна растителност. 

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 29 докладва арх. З. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отменя свое решение по т.12 от Протокол №07/15.02.2022г. на заседание на ЕСУТ. 

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

УПИ XXIII -33 и улична регулация от ос.т. 19 до ос.т. 20 (ПИ10135.5510.68 по КККР гр. 

Варна), кв. 12 по плана на кв. Галата, гр. Варна, одобрен със Заповед Г-26/28.03.1991г. 

на Председателя на Обнс-Варна за одобряване на ЗРП за кв. Галата, 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 
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чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за приемане. Предлага на компетентния 

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

 

 

Район „Приморски“ 

 

 

По точка 30 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-320 ”за автосервиз и жилище”, кв. 

107 по плана на кв. „ Изгрев", гр. Варна, общ. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 

14 от ЗУТ. 

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

 

По точка 31 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Отлага разглеждане до окомплектоване на административната преписка. 

 

По точка 32 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на заявление за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2623.875, кв. 

172, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна, до отстраняване на следните забележки: 

Да се представи обхват на разработката, при съобразяване с искането на възложителите. 

 

По точка 33 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на заявление за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-

1541,1542,1543,1544,1961,1962 ”за районна поликлиника, трафопост, дом соц. грижи”, 

кв.187 по плана на кв. „Изгрев”, до отстраняване на следните забележки: 

Да се представи скица-предложение за допускане изменение на ПУП в обхват на целия 

кв.187 по плана на кв. Изгрев. 

Да се представят към предложението за ПУП, съгласувателни становища от Дирекция 

ОСИСД, Дирекция Образувание и Дирекция Здравеопазване към Община Варна. 

 

По точка 34 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отменя свое решение по т.12 от Протокол №24/21.06.2022г. на заседание на ЕСУТ. 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIV-618 ”за жил. стр.” (ПИ 

10135.2575.618), кв. 56 по плана на кв. „Виница", гр. Варна, общ. Варна, процедиран по 

реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ. В законосъобразния срок няма постъпили възражения. 

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

 

По точка 35 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ 
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РЕШИ: 

Отлага разглеждане на ПУП. Потвърждава свое решение в т.17 от Протокол 

№11/15.03.2022г. на заседание на ЕСУТ. 

 

По точка 36 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангел Ангелов 

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

10135.2517.2612 и ПИ 10135.2517.2613 кв.84 по плана на СО „Манастирски рид Бялата 

чешма и Дъбравата”, гр. Варна, одобрен със Заповед № 799-5/ 19.12.2012г. на Общински 

съвет–Варна, на основание чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от ЗУТ, и задание по 

чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за 

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

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

Устройство на територията и запазване на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 

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

за приемане. 

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

 

По точка 37 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5254 „за жил. стр.” (ПИ 

10135.2517.5254), кв.84 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, 

гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ. 

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

 

По точка 38 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Да се прекрати по надлежен ред Заповед №186/12.04.2021г. на Главен архитект на 

Община Варна, за изработване на ПУП-ПРЗ за имотите допуснати в обхват. 

Да се подаде ново искане за допускане/разрешаване изработване на ПУП, придружено с 

ново задание и опорен план, в обхват на имотите попадащи в устройствена зона Жм2 до 

границата с горската територията. Проектът да се съобрази с чл.65 от Закон за горите. 

 

 

 

По точка 39 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отлага разглеждане до окомплектоване на административната преписка. 

 

По точка 40 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

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

УПИ XXIX – 8939 (ПИ 10135.2623.6107), кв.211, по плана на СО „Горна Трака”, одобрен 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ПРОТОКОЛ  № 28 / 19.07.2022 г. 
 

 

 

 
Председател:_________П________           Зам. председател:________П_________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  Протокол № 28 от 19.07.2022 г. 

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

22 

  

със Заповед №Г-89/23.03.2018г. на зам. кмета на Община Варна, 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, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

ЗУТ, чл.81 ,ал.1 от ЗУТ, и представена скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, в съответствие с ОУП 

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

окончателния проект за Общ устройствен план на Община Варна“ при запазване на 

ценната едроразмерна растителност. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 

След изработване на плана, да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се 

внесе в ЕСУТ за приемане. 

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

 

По точка 41 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VI-565, кв. 55 по плана на кв. „Свети Никола”, гр. 

Варна, процедиран по реда на чл. 135а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 

от ЗУТ, в условията на чл.96 от ЗУТ. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 

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

 

 

По точка 42 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-923 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2510.923), кв.73 

по плана на СО ”Добрева чешма”, до отстраняване на следните забележки: 

- Проектът не отговаря на Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 

устройствените планове/в графиката на ПУП в част Регулация да се премахнат застр. 

линии; устройствената зона да се постави в УПИ; в част Застрояване да се укаже зона 

с цвят само в граници на УПИ/ 

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

по чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова 

уведомяване/. 

По представената задача има изразено Становище с рег. №034359ВН _002ВН 

/26.07.2022г. от МЗXГ – Регионална дирекция по горите – Варна, което е неразделна част 

от настоящия протокол. 

 

По точка 43 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на заявление за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XX-701 

(ПИ 10135.2526.2148) в кв. 58 по плана на кв. „Свети Никола”, до отстраняване на 

следните забележки: 

- Проектът не отговаря на Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 

устройствените планове/ графиката да се представи в М 1:1000/ 

- Да се представи становище от ВиК-Варна, относно определяне на сервитут на 

канализацията, преминаваща през имота. 
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По точка 44 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

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

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XXVI-6146 „за жил. стр.”, кв.195 по плана на СО 

„Горна Трака”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ. 

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

 

По точка 45 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-746 „за жил.стр.”, кв. 180 по плана на СО 

„Ваялар”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ. 

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

 

По точка 46 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

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

10135.2552.1201, ПИ 10135.2552.1202, ПИ 10135.2552.1369, ПИ 10135.2552.1370, ПИ 

10135.2552.1371, ПИ 10135.2552.1372, ПИ 10135.2552.1594, ПИ 10135.2552.1596 в кв. 

129 по плана на кв. „Изгрев”, попадащи в част от УПИ I “за районен център с АТЦ, детски 

ясли и детски дом”, при съобразяване с ПУР на кв. „Изгрев“, одобрен с Решение № 552 - 

6/26 и 27.07.2012г. на Общински съвет–Варна, на основание чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, 

чл.16, ал.1 от ЗУТ, и задание по чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ, в съответствие 

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

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

действащата нормативна уредба за Устройство на територията и запазване на ценната 

едроразмерна растителност. 

Да се представят становища от Дирекция ОСИСД и Дирекция Образувание към Община 

Варна, относно искане за отпадане на необходимост и последващо изменение на УПИ I - 

“за районен център с АТЦ, детски ясли и детски дом” в кв. 129 по плана на ПУП - ПУР на 

кв. „Изгрев“. 

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

 

 

По точка 47 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Стоян Петков. 

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

УПИ XVIII-1930, УПИ XVII-1942, УПИ LII-466, кв.43 и УПИ XXIV-1926, кв.42 /ПИ № 

10135.2563.465, ПИ № 10135.2563.466, ПИ № 10135.2563.442, ПИ № 10135.2563.443/, 

по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед Г-170/15.09.1993г. на Кмет на 

Община Варна, Заповед Г-16/30.01.2015г. на Зам. Кмет на Община Варна, при 

съобразяване със Заповед Г-115/09.05.2005г. на Зам. Кмет на Община Варна, Заповед № 

Г-127/01.07.2009г. на Зам. Кмет на Община Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ, в условията на чл.96 от ЗУТ и като се съобразих с представена 
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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. 

 

 

Район „Владислав Варненчик“ 

 

 

По точка 48 докладва арх. Ц. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Не приема представения ПУП-ПРЗ, процедиран по реда на чл. 135а, ал.1 от ЗУТ. С плана 

се засягат и други заинтересувани лица, които не участват в заявлението за изменение на 

план. 
Да се процедира адм. преписка на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ с издаване на заповед за 

допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-83 „за смесено 

застрояване“ (ПИ 10135.4023.83), кв. 7 по плана на м. „Боклук тарла“, район „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна, във връзка с чл.134, ал.2 от ЗУТ и обявяване на плана по реда на 

чл.128, ал.3 от ЗУТ. 

 

По точка 49 докладва арх. Ц. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VI-98,100 „за търговски и обслужващи сгради“ (ПИ 

10135.4024.98, 10135.4024.100), кв. 10 по ПУП-ПРЗ на м-ст „Боклук тарла“, район „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 135а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.128, 

ал.14 от ЗУТ. 

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

връзка с чл. 135а, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

По точка 50 докладва арх. Ц. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Не приема представената скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ /УПИ VII-1057/, до 

отстраняване на следните забележки: 

- Да се представи скица-предложение при съобразяване с Наредба №8 от 2001 г. за 

обем и съдържание на устройствените планове/ да се проучи подробно възможното 

застрояването при съобразяване със сервитути в граници на имота; в извадката да се 

нанесе действащия ПРЗ; да се нанесе коректен цвят на устр. зона/ 

 

По точка 51 докладва арх. Ц. Наумова 
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След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Не приема представената скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ /УПИ V-1059/, до 

отстраняване на следните забележки: 

- Да се представи скица-предложение при съобразяване с Наредба №8 от 2001 г. за 

обем и съдържание на устройствените планове/ да се проучи подробно възможното 

застрояването при съобразяване със сервитути в граници на имота; в извадката да се 

нанесе действащия ПРЗ; да се нанесе коректен цвят на устр. зона/ 

 

По точка 52 докладва арх. Ц. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Да се продължи адм. процедура за издаване на Заповед за допускане изменение на ПУП-

ПРЗ на основание чл.134, ал.2 от ЗУТ , по Заявление с рег. АУ 088892ВЛ/15.09.2020г ., 

Заявление с рег. АУ 008244ВЛ/22.01.2021г. и допълнено със заявление с рег. 

№АУ088892Вл-012Вл/23.06.2022 г. от ПИ 10135.4508.110. 

 

По точка 53 докладва арх. Ц. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Да се продължи адм. процедура за издаване на Заповед за допускане изменение на ПУП-

ПРЗ на основание чл.134, ал.2 от ЗУТ, по Заявление с рег. АУ 128745ВЛ/14.12.2021г. 

 

 

Район „Младост“ 

 

 

По точка 54 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Съгласува представения ПУП – РУП за УПИ VI-2 (ПИ 10135.3515.254) , кв. 6 по плана на 

16 м.р., гр. Варна. Да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се внесе на 

ЕСУТ за приемане. 

 

По точка 55 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП – ПРЗ за УПИ XХII-463 “за жил. стр.“ (ПИ 

10135.3523.463), кв.20 по плана на СО „Кочмар“ гр. Варна, процедиран по реда на чл. 

128, ал. 3 от ЗУТ. В законосъобразния 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 56 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ III-578 “за жил. стр.“ (ПИ 

10135.3515.578), кв.50 по плана на 16 м. р., гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, 

ал. 3 от ЗУТ. В законосъобразния 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 на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. (2) от ЗУТ. 

 

По точка 57 докладва арх. Димитров 

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 XXXVIII-621 (ПИ 10135.3506.621), кв. 28 и изменение на улична регулация от о.т. 

422 през о.т. 543 до о.т.544 по плана на СО „Пчелина“, одобрен с Решение №2427-7 от 

Протокол №32/ 21.09.2005 г. на Общински съвет 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 „Специфични правила и нормативи към окончателния 

проект за Общ устройствен план на Община Варна“ при запазване на ценната 

едроразмерна растителност. 

Да се представи изследване на площта, в проценти на видовете устройствени зона, в която 

попада имота. Ако процентното съотношение в имота е над 50% заето от устр. зона „Смф“ 

по ОУП, следва с проекта за ПУП да се представи Силуетно проучване за доказване на 

височината на сградата. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 

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

за приемане. 

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

 

По точка 58 докладва арх. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Потвърждава свое решение в т.21 от Протокол №02/11.01.2022г. на ЕСУТ. 

Да се представи схема с приложена площообразуваща таблица за формиране на УПИ, във 

връзка с уточняване на правно основание за изработване на ПУП и продължаване на адм. 

процедура по надлежен ред. 

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

 

По точка 59 докладва арх. Васил Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ, до отстраняване на следните забележки: 

- Да се представи предварителен договор по чл.17, ал.3 от ЗУТ, при съобразяване със 

становище на Дирекция ОСИСД, за придаване на 19кв.м. площ от имот за улица-

общинска собственост. 

 

По точка 60 докладва арх. Васил Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ, до отстраняване на следните забележки: 
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- Проектът не отговаря на Наредба №8 от 2001 г. за обем и съдържание на 

устройствените планове/от графиката на ПУП в да се премахнат всички излишни 

линии и надписи; да се добави специализиран кадастър/; 

- В графика на ПУП, да се съобрази застрояването със сервитут на ВЕЛ 20kV. 

 

По точка 61 докладва арх. Васил Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП- ПРЗ за УПИ XX – 5276, УПИ XXII – 5276, УПИ LIV – 

5277, УПИ LV – 5278, УПИ LVI – 5276, УПИ LVII – 5276 и УПИ LVIII – 5276 „за жилищно 

строителство“ в кв. 19 по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна, процедиран по реда на 

чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В законосъобразния 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 62 докладва арх. Васил Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. К. Божкова. 

Приема представения проект на ПУП- ПРЗ за УПИ XXI – 3170, кв. 16 по плана на С.О. 

„Боровец – юг“, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В 

законосъобразния 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 63 докладва арх. Васил Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

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

УПИ I-85 „за обществено обслужване“ и УПИ XII-92,93 „за обществено обслужване“, кв. 5 

местност „Малка чайка“, гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-147/16.05.2019г. на Зам. 

Кмет на Община Варна, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ и 

представена скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, в съответствия с ОУП на Община 

Варна с Правилата и нормативите за прилагането му, одобрени със Заповед №РД-02-14-

2200/03.09.2012г. на Министъра на РРБ, „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 се издаде заповед по реда на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 

Кметство с. Звездица 

 

 

По точка 64 докладва арх. Цв. Жекова и арх. Блага Тасева 

След станалите разисквания ЕСУТ  
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РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП план - извадка ПРЗ за УПИ III-53, УПИ IV-53, УПИ V-

53 и УПИ ХХХII-53, кв.98, по плана на с. Звездица и улична регулация от о.т.364, през 

о.т.510, до о.т.508, до о.т.509 и о.т.518 и улична регулация от.о.т.419 до о.т.515 по плана 

на ПП на ПУП - ПРЗ на кв. 98 в зона „Жм“, м-ст “Корията“, з-ще с. Звездица, общ. Варна, 

процедиран по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В законосъобразния 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. 

 

 

Район „Одесос“ 

 

 

По точка 65 докладва арх. М. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

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

УПИ XIV-19,20,21 (ПИ № 10135.1.622, ПИ № 10135.1.623 и ПИ № 10135.1.624), кв. 169 

по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Фьодор Успенски“ № 33, 35, 35А, одобрен със 

Заповед № Г-31/21.07.1992 г. на Кмета на Община Варна, Заповед № Г-60/12.05.1993 г. 

на Кмета на Община Варна и Заповед Р-145/20.04.1995 г. на Кмета на Община Варна, 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 

запазване на ценната едроразмерна растителност. 

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

приемане. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

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

 

По точка 66 докладва арх. М. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Да се продължи административното производство по надлежен ред, с цел издаване на 

Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ. 

 

По точка 67 докладва арх. М. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Съгласува представения проект за ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XV-759 „за жил. стр.“ и УПИ XVI-

758, кв. 59 по плана на 8-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Цар Калоян“ № 5 и 7. 

Проектът подлежи на съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН. 

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

приемане. 

 

По точка 68 докладва арх. М. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  
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РЕШИ: 

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

УПИ IV-5 (ПИ № 10135.1506.377) и УПИ V-7 (ПИ № 10135.1506.379) и УПИ „жилищно 

строителство“ (ПИ № 10135.1506.376 и ПИ № 10135.1506.378), кв. 113a по плана на 7-ми 

м.р. на гр. Варна, ул. „Поп Богомил“ № 22 и № 24 и ул. „Козлодуй“ № 19 и № 21, одобрен 

със Заповед № Г-42/28.10.1992 г. на Кмета на Община Варна на основание чл. 134, ал. 2, 

т. 2 и т. 6 от ЗУТ и чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, в 

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

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

запазване на ценната едроразмерна растителност. 

Проектът подлежи на съгласуване с НИНКН по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН, като 

преди съгласуване плана да се представи в ЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 9 от ЗУТ. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставил протокола: 

 

……………………П………………… 

(арх. Златина Илиева) 
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