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

 /инж. Христо Иванов/ 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  № 32/20.09.2022 г. 
 

Днес, 20.09.2022 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, Заповед №21/07.01.2022 г. на Кмета на Община Варна и Заповед 
№2840/14.09.2022 г. на Кмета на Община Варна 
 
Председател: арх. Виктор Бузев – Главен архитект на Община Варна 
Зам. Председател: арх. Десислава Борисова – директор дирекция АГУП при Община 
Варна 
Зам. Председател: арх. Пламен Друмев– Началник отдeл «Устройство на територията» 
към дирекция АГУП при Община Варна 
Членове: 
1. инж. Красимира Божкова, инж. Виолета Денева – представители на СГКК – Варна 
2. инж. Милена Ангелова Михайлова, Галя Неделчева Георгиева – представители на 

Министерство на земеделието и храните – ОД „Земеделие“ - Варна 
3. подп. Светлозар Борисов Георгиев, Росица Иванова Сердарова – представители на 

Военноморски сили - Командване на ВМС 
4. Славчо Илиев Славов, Мирослав Ганчев Илиев – представители на отдел 

„Регионална инфраструктура на отбраната - Варна” към Министерство на отбраната 
5. инж. Анатолий Георгиев – представител на МТИТС, Морска администрация Варна 
6. инж. Здравка Дейкова, инж. Иван Иванов – представители на МЗХ – Изпълнителна 

агенция по горите – Регионална дирекция по горите – Варна 
7. д-р Веселина Борисова Божилова, инж. Александър Николаев Попов – 

представители на МЗ, РЗИ – Варна 
8. Дерия Ташева, Ралица Христова – представители на МОСВ-РИОСВ - Варна 
9. инсп. Валери Славков Георгиев, инсп. Трифон Трифонов, гл. инсп. Антон Илиев 

Ангелов, ст. инсп. Галина Т. Михайлова-Иванова – представители на МВР – ГД ПБЗН 
– Регионална дирекция ПБЗН – Варна 

10. инж. Тодорка Читарлиева, инж. Живка Йорданова, инж Светлана Найденова – 
представители на “ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - Варна 

11. арх. Марин Велчев, арх. Христо Топчиев- КАБ Регионална колегия –Варна 
12. инж. Ангел Стоянов Ангелов, инж. Ростислав Златев – Представители на КИИП –

Регионална колегия Варна 
13. инж. Ваня Мирчева Георгиева, арх. Георги Митев – представители на Областна 

администрация Варна 
14. инж. Петър Тошков Карагьозов, инж. Васил Петков Велев – представител на “ВиК 

Варна” ООД  
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15. Стелиана Иванова, Ралица Михова – представители на 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 
29. арх. Николета Станева –– представител на район „Одесос“, Община Варна 
 
 
На заседанието присъстваха: арх. Илиян Парашкевов, арх. Златина Илиева, арх. 
Валентина Ганева, арх. Кремена Манолова; арх. В. Марков – район “Одесос”; арх. И. 
Жулев, арх. С. Димитров, арх. Е. Кючукова – район “Приморски”; арх. В. Куликов – район 
„Аспарухово“; арх. Ц. Наумова – район „Вл. Варненчик“; арх. Г. Томова – кметство 
„Константиново“; Д. Рачева – кметство „Каменар“ и членове от състава на ЕСУТ, съгласно 
приложение на протокола. 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 
 
Община Варна 
 

1. Разглеждане искане с вх. рег. № АГУП22000965ВН_002ВН/ 20.09.2022 г. от 
Дирекция Култура и духовно развитие, за разглеждане и одобряване на схема по реда на 
чл. 57 от ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на паметна стена на актьора Kирил 
Господинов в тревните площи на Градска градина, близо до ул. „Русе“ /ПИ 10135.1506.39 
по ККРК на гр. Варна/ 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
 
2. Разглеждане искане с вх. рег. № КДР22000442ВН/ 20.09.2022 г. от Дирекция 

Култура и духовно развитие, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 57 от 
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ЗУТ, с нанесено предложение за разполагане на скулптура „Лято“ в парк „Възраждане“ 
район Младост, по програма на Дирекция КДР за скулптурни композиции и пластични 
елементи за 2022г. /ПИ 10135.3511.621 по ККРК на гр. Варна/ 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
 

3. . Заявление с вх.№ АУ 075832 ВН / 03.08.2022 г. от Галина Стоянова Вълчева за 
съгласуване на Доброволна делба на Апартамент №1 на ниво ±0,00 и Апартамент №2 на 
ниво +2,50 в Жилищна сграда, в УПИ ХVI, кв. 7 по плана на 27-МИ м.р.; /10135.5502.73.1/, 
ул. „Ростов” №12-12а; Район „Аспарухово”, гр. Варна; 

 
/Докладва: арх. Валентина Ганева/ 

 
4. Разглеждане на Заявление с Рег. № АУ079696ВН/11.08.2022г. за съгласуване и 

одобряване на ИП с ОСИП от ЕСУТ и издаване на разрешение за строеж за обект: 
„Конструктивно възстановяване, укрепване и реконструкция на самостоятелен обект с 
идентификатор ПИ № 10135.1506.787.1.3“ находяща се в ПИ № 10135.2506.787, УПИ III-
515, кв.87 по плана на 7-ми м.р. гр.Варна, общ. Варна, ул. „Преслав“ №7; 

 
/Докладва: арх. Златина Илиева, арх. Белица Паунова/ 

 
5. 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 и отстранени забележки от 
Протокол №28/19.07.2022г. на ЕСУТ. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 
 

6. Разглеждане за приемане на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-556 “за хотел, магазин и 
заведение за общ. хранене” /ПИ № 10135.513.556/ в кв.40 по плана к.к. „Златни пясъци“, 
общ.Варна, обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ /заявление с рег. № 
АУ014024ВН/09.02.2022г./ В законоустановения срок няма постъпили възражения. 
/Отстранени забелжки по писмос рег. № АУ014024ВН_004ВН/17.05.2022г. и съгласуван 
ПУП-ПРЗ от „ВиК – Златни пясъци“ ООД, във връзка с преминаващите през УПИ VIII-252 и 
УПИ I-552 ВиК мрежи/ 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 
 

7. Разглеждане на заявление с рег.№089399ВН/08.09.2022г. за допускане, проучване 
и проектиране на ПУП за изменение на УПИ XVI-263 “за общ. обсл. и делови дейности и 
ТП” /ПИ № 10135.2569.263/ в кв.18 по плана на к.к. „св.св. Константин и Елена“, 
общ.Варна, с приложено мотивирано искане по чл.135а от ЗУТ. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 
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8. Разглеждане на заявление с рег. № АУ084113ВН/24.08.2022г. за допускане, 
проучване и проектиране на ПУП за изменение на УПИ VI-89 “за търговски обект” /ПИ № 
10135.513.494/, кв.40 по плана на к.к. „Златни пясъци“, общ.Варна. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 
 

9. Разглеждане на заявление с входящ номер АУ074315ВН/29.07.2022г. от „АГРОИН-
БГ“ ООД за разрешаване изработване на Комплексен проект на инвестиционна 
инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ за обект по част Инвестиционен проект: 
„Трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1000kVA с монтаж на трансформатор 400kVA в УПИ 
IV-40, кв.4304 /ПИ 72709.43.61/ по плана на м-ст „Таш тарла“, с. Тополи, 
общ.Варна и по част Градоустройство: „ПУП-Парцеларен план за кабелна линия 
средно напрежение от същ. ст.бет. стълб на ВЕЛ 20kV „Етър“, находящ се в ПИ 
72709.46.31 до БКТП в ПИ 72709.43.61 по плана на м-ст „Таш тарла“, с. Тополи, 
общ. Варна. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 
 
 
Район „Одесос“ 
 
 

10. Разглеждане на заявление рег. № АУ088523ОД/07.09.2022 г. за разрешаване 
изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-6 (ПИ № 10135.1.483), кв. 180 по плана 
на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ № 57. 

/Докладва арх. В. Марков/ 
 

11. Разглеждане на заявление рег. № АУ091579ОД/14.09.2022 г. за разрешаване 
изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-2 (ПИ № 10135.51.323), кв. 228 по плана 
на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Кракра“ № 65. 

/Докладва арх. В. Марков/ 
 
 
Район Аспарухово 
 
 

12. Разглеждане на заявление с рег. №АУ089734АС/09.09.2022г. от Върба 
Йорданова, чрез Галина Георгиева за допускане изработване на ПУП-план извадка-ПРЗ за 
УПИ VI-160 „за обществено ползване, търговия и производство “, кв. 58 по плана на 27-
ми м.р. по ПП на ПУП-ПРЗ, съгласуван с Протокол №45/15.12.2015г. , т. 10 на ЕСУТ при 
Община Варна /10135.5502.160 по КК на гр. Варна/. 

/Докладва : арх. В. Куликов/ 
 
13. Преразглеждане на заявление с рег. №АУ019049АС/23.02.2022г. от Златина 

Павлова Янулова за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.5403.5463, кв. 11 и 
улична регулация от ос.т. 844, през ос.т. 845 до ос.т. 1547 по плана на со Боровец юг по 
ПУП-ПУР на со „Боровец юг“, одобрен с Решение №2134-8 от Протокол №21/24.03.2010г. 
на Общински съвет-Варна. 

/Докладва : арх. В. Куликов/ 
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14. Преразглеждане на заявление с рег. №АУ096866АС_001АС/01.08.2022г. от 

Иван Димитров Христов за допускане изработване на ПУП-план извадка-ПРЗ за УПИ XVII-
81  УПИ XVIII-82, кв. 20 по плана на со „Зеленика“ по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 20 по плана 
на местност Зеленика, гр. Варна, допуснат със Заповед №016/15.01.2019г. на Главен 
архитект на Община Варна, съгласуван с Протокол №29/08.09.2021г. на ЕСУТ при Община 
Варна /10135.5545.81 и 10135.5545.82 по КК на гр. Варна/. 

/Докладва : арх. В. Куликов/ 
 
15. Преразглеждане на заявление с рег. №АУ0684554АС/14.07.2022г. от 

„Прибой-2019“ ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 10135.5549.1618, кв. 7 
со „Прибой“, гр. Варна по ПУП-ПУР на со „Прибой“, одобрен с Решение №273-6 от Протокол 
6/28.03.2012г. на Общински съвет-Варна. 

/Докладва : арх. В. Куликов/ 
 

16. Преразглеждане на заявление с рег. 
№АУ046430АС_009АС_005АС/13.09.2022г. 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. 

/Докладва : арх. В. Куликов/ 
 

17. Разглеждане на заявление с вх. рег. № 
АУ013100АС_008АС_001АС/14.09.2022г. от Емилия Иванова Атлазова и Димитър 
Желязков Митев, чрез Желез Георгиев Георгиев за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ XIV-150 и УПИ XV-151 „за жил. стр.“, кв. 34,  по плана на со “Ракитника“, гр. Варна, 
процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5426.150, 10135.5426.151 по КК 
на гр. Варна/ 

/Докладва: арх. Васил Куликов/ 
 
18. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ115531АС/09.11.2022г. от Исмаил 

Джемал Садък и Садък Джамал Садък, чрез Илия Костадинов Костадинов за приемане и 
одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XI – 456 „за жил. стр.“, кв. 23,  по плана на со “Ракитника“, 
гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5426.456 по КК на гр. 
Варна/ 

/Докладва: арх. Васил Куликов/ 
 
 
Район „Владислав Варненчик“ 
 
 

19. Разглеждане на заявление рег. №АУ089748Вл/09.09.2022 г. от Емил Петров 
за допускане изработване на ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIV-1637,1638 (ПИ 
10135.4501.1637, 10135.4501.1638), кв. 45 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, 47, 48 по плана 
на СО „Ментеше”, гр. Варна, приет с протокол №36/08.12.2020 г., т.19 на ЕСУТ и 
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Актуализация на ПП за кв. 45, 47, 48 по плана на СО „Ментеше”, приета с протокол 
№23/14.06.2022 г., т.42 на ЕСУТ. 

/Докладва: арх. Ц. Наумова/ 
 

20. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-
804,568 „за жилищно застрояване“ (ПИ 10135.4505.485, 10135.4505.491), кв. 26 по плана 
на жк. „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна, по заявление рег. №АУ060722Вл/24.06.2022 г. 
от „КОИНВЕСТО“ ООД. 

/Докладва: арх. Ц. Наумова/ 
 

21. Разглеждане на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-131 „за обществено обслужване и 
жилищно строителство“ и ХV-131 „за обществено обслужване и жилищно строителство“ 
(ПИ 10135.4022.131) в кв. 3 зона Смф1 по плана на м-ст „Караулницата“, 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.№АУ089582Вл/09.09.2022 
г. от „ГРИЙНФИЛД БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ“ ООД, чрез пълномощник Биляна Цветанова. 
 

/Докладва: арх. Ц. Наумова/ 
 

22. Предварително разглеждане по реда на чл. 128, ал.9 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за 
кв.1, кв.2 и кв.3 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, м-ст „Голям пясък“ и 
улична регулация от о.т.4649 през о.т. №1 до о.т. №20 (етап: Окончателен проект), по 
заявление рег. №АУ009478Вл-014Вл/19.09.2022 г. от Красимир Червенков. 

 
/Докладва: арх. Ц. Наумова/ 

 
 
Район „Приморски“ 
 
 

23. Заявление № АУ099439ПР/13.10.2020г. за допускане изработване  на ПУП-
ПР за ПИ 10135.2515.1209, кв. 72, по плана на СО ”Ален мак”, гр. Варна, одобрен с 
Решение № 1732-13-17/13-14.10.2009г. на ОбС,  гр. Варна, след представяне на нова 
скица-предложение с рег.№ АУ085929ПР-002ПР-001ПР/12.09.2022г. 

 
( Докладва: арх. С. Димитров) 

 
24. Разглеждане за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУT на 

ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1949 „за жил.стр.“ (ПИ 10135.2517.1949), кв. 142 по плана на СО 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

( Докладва: арх. С. Димитров) 
 

25. азглеждане за одобряване процедиран по реда на чл. 128, ал.14 от ЗУТ на 
ПУП-ПРЗ за УПИ XI-12 „жил.стр.” (ПИ 10135.2510.12), кв. 3, по плана на СО „Добрева 
чешма”, гр. Варна, одобрен с Решение №272-6/28.03.2012г. на ОбС-Варна. 
Нововходирани документи. 
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(Докладва: арх.И. Жулев) 
 

26. Разглеждане на задание и опорен план за разрешаване изработването на 
ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2552.5729 и ПИ 10135.2552.3888, кв. 101 по плана на кв. „Изгрев“, 
гр. Варна. 

(Докладва: инж. Я. Димитров, арх. С. Димитров) 
 
27. Предварително разглеждане по реда на чл. 128, ал. (9) от ЗУТ на мотивирано 

предложение по чл.135а от ЗУТ на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1623,1624,1625,1626 „за 
жилищно строителство“ (ПИ 10135.2526.1623,1624,1625 и 1626) и УПИ VIII-444 „за 
озеленяване“ (ПИ 10135.2526.444) кв.31 по плана на ж.к. „ Бриз", гр. Варна, 
представляващ изменение на УПИ III-1751а, УПИ V-1751, УПИ VI-1750, УПИ IХ-1752, 
одобрени със  Заповед №Г-170/15.09.1993г. на Кмет на Община Варна, изменен със 
Заповед АГ-55/02.04.1999г. и Заповед Г-913/13.09.2004г. 

(Докладва: инж. Ж. Кателиев, арх. С. Димитров) 
 

28. Разглеждане на задание и опорен план за разрешаване изработването на 
ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2623.1058, кв. 186 по плана на СО ”Горна трака”, гр. Варна. 
 

(Докладва: арх.С. Димитров) 
 

29. Разглеждане за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУT на 
ПУП-ПРЗ за УПИ II-832 „за жил.стр.“ (ПИ 10135.2517.832), кв. 66 по плана на СО 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

(Докладва: арх.С. Димитров) 
 
30. 10. Разглеждане на заявление с рег. №АУ005898ПР/18.01.2022г. за 

корекция на заповед 141/07.03.2022 г. за допускане изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.2517.5405, кв.109 по пална на СО ‚Манастирски рид,Бялата чешма и Дъбравата“ 
гр.Варна  
 

(Докладва: арх.С.Димитров) 
 
 
Кметство с. Константиново 
 
 

31. Заявление с Вх. №АУ082135КНС/19.08.2022 год. за разглеждане и 
одобряване на схеми по чл. 56 от ЗУТ на преместваем обект - фургон за съхранение на 
инвентар и обслужваща дейност, находящ се ПИ 38354.501.687 по кадастр. карта на с. 
Константиново, общ. Варна 

/Докладва: уч. арх. Галина Томова/ 
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Кметство с. Каменар 
 
 

32. Преразглеждане заявление с рег.№ АУ006370КМН/19.01.2022г. от „ПИТО-
КАР“ ЕООД с управител Иван Йорданов Начев, /Протокол № 04/25.01.20022г., т.41 и 
Протокол № 22/07.06.2022г., т.27/ за допускане изработване на проект за изменение ПУП-
ПРЗ в обхват на УПИ І “пазар“, кв.1 и УПИ І “озеленяване“, кв.2 /ПИ 35701.503.123; ПИ 
35701.503.124; ПИ 35701.503.125; ПИ 35701.503.126; ПИ 35701.503.127; ПИ 
35701.503.128; ПИ 35701.501.1 по ККиКР/, изменение на улична регулация от о.т.2 до 
о.т.11 по ЗРП с.Каменар, одобрен със Заповед № Г- №39/07.10.1992г. на Кмета на Община 
Варна и изменение на ІV-класен път-общинска собственост. 

/Докладва: Д. Рачева/ 
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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: 
Съгласува представената схема по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и предлага да се одобри. 
Да се спазват следните изисквания при поставянето на монумента: да не затрудняват 
достъпността и проходимостта на градската среда; да се спазва чл. 55 от Наредбата за 
Обществения ред; да се поддържа чистотата в прилежащата територия; 
 
 
По точка 2 докладва арх. И. Парашкевов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Съгласува представената схема по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и предлага да се одобри. 
Да се спазват следните изисквания при поставянето на монумента: да не затрудняват 
достъпността и проходимостта на градската среда; да се спазва чл. 55 от Наредбата за 
Обществения ред; да се поддържа чистотата в прилежащата територия; 
 
По точка 3 докладва арх. Валентина Ганева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на адм. преписка, до отстраняване на следните забележки: 
1. Наименованието на обекта във всички проектни части и становища трябва да е 
еднозначно, както следва: „Доброволна делба на самостоятелен обект с идентификатор 
10135.5502.73.1.8- жилище и обособяване на два отделни самостоятелни обекта – 
Апартамент 1 и Апартамент 2“ 
2. Не е доказана обезпечеността на новообразуваните два самостоятелни обекта с 
необходимите 2 бр. паркоместа според изискванията на чл. 43 от ЗУТ, както и на чл. 50, 
ал. 3, чл. 41, ал. 3 и чл. 42, Приложение 5 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за 
планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните 
територии, както и обезпечеността на новите жилища Апартамент 1 и Апартамент 2 със 
складови помещения съгласно чл. 110, ал. 1 от  НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 
3. Заявлението за съгласуване на доброволна делба е подадено от Галина Стоянова 
Вълчева, а е необходимо да бъде подадено от всички съсобственици в съответствие с  
представените документи за собственост, а именно Галина Стоянова Вълчева и Владимир 
Петков Манчев. Също така имената на възложителите е необходимо да бъдат изписани 
правилно във всички части на проектната документация. 
4. Към преписката не са приложени следните документи, доказващи правото на 
собственост на възложителите: Нотариален акт №65, том IX, дело № 2988 от 27.07. 1988г. 
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, Нотариален акт №131, том LXVI, дело № 16174 от 27.12.1993г. и Удостоверение за 
идентичност на лице с различни имена, издадено на Галина Стоянова Вълчева; 
 
По точка 4 докладва арх. Златина Илиева, арх. Станчо Веков 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема на основание чл.142, ал.6 т.1 от ЗУТ, представения Инвестиционен проект за 
обект: „Конструктивно възстановяване, укрепване и реконструкция на самостоятелен 
обект с идентификатор ПИ № 10135.1506.787.1.3“ находяща се в ПИ № 10135.2506.787, 
УПИ III-515, кв.87 по плана на 7-ми м.р. гр.Варна, общ. Варна, ул. „Преслав“ №7 с ОСИП 
от ЕСУТ 
Предлага на компетентния орган да съгласува и одобри на основание чл.144, ал.3, т.2 от 
ЗУТ и да издаде разрешение за строеж за обекта по реда на чл. 148 от ЗУТ. 
 
По точка 5 докладва арх. Златина Илиева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане за приемане на проект за 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 до 
окончателното приключване на процедура по съобщаване на плана, на заинтересованите 
лица, по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. 
 
По точка 6 докладва арх. Златина Илиева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-556 “за хотел, магазин и заведение за общ. 
хранене” /ПИ № 10135.513.556/ в кв.40 по плана к.к. „Златни пясъци“, общ. Варна, 
процедиран по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 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 планът да се одобри с решение на Общински съвет – Варна, по реда на чл.129, 
ал.1 от ЗУТ. 
 
По точка 7 докладва арх. Златина Илиева, арх. Ж. Жекова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Не приема представеното мотивирано предложение по чл.135а от ЗУТ. Исканото основание 
и изменение на ПУП, не е приложимо във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ – изискваща 
участие на всички заинтересовани лица. 
 
По точка 8 докладва арх. Златина Илиева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Не приема представената скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка със 
следените забележки: 

- заглавието на проекта и заявлението, не е подадено точно / не отговаря на 
искането за изменение на УПИ VI-89 “за търговски обект”, кв.40 по плана на к.к. 
„Златни пясъци“, гр. Варна по действащ план; 

- посочената плътност на застрояване – 55% за УПИ, не е в съответствие с устр. зона 
„Ок“ по ПНП на ОУП на Община Варна /ПЗ маx 30%/; 
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- С плана се предвижда отреждане „за жилищно застрояване“, не е посочено 
нормативно основание за това, при съобразяване с разпоредбите на чл.28, ал.1, 
т.2 от Наредба №7/2003 за ПНУОВТУЗ; 

- Да се представи нова скица-предложение съобразно забележките или да се оттегли 
адм. преписка от заявителя. 

 
По точка 9 докладва арх. Златина Илиева, инж. Д. Зоин 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
След като разгледа внесения инвестиционен проект и документи, ЕСУТ реши: 
По Документите, се констатира следното: 

 Да се подпишат и заверят за вярност с оригинала всички представени документи 
към заявлението; 

 Да се представи извадка от имотен регистър за имотите в обхват на разработката, 
с което да се удостовери собствеността на имотите, през които ще премине трасето; 

 Да се представи по преписката извадка от действащ ПУП-ПРЗ за УПИ IV-40, кв.4304 
/ПИ 72709.43.61/ по плана на „Таш тарла“, с.Тополи, общ.Варна, одобрен със 
Заповед № Г-276/07.08.2019г. на зам. кмет на Община Варна; 

 Да се представят изходни данни и/или съгласуван ПУП с експлоатационните 
дружества, с цел проучване на исканата инициатива /конкретно изходни данни на 
„Енерго про“ АД/; 

По Част Градоустройство/ПУП-ПП/, се констатира следното: 
 Към скица-предложение да се представи схема или таблица с регистър на точките 

и имотите, през които преминава кабелната линия. Да се поясни от коя до коя точка 
се предвижда процедиране на ПУП-ПП и откъде започва полагане на кабелна линия 
по приложена улична регулация; 

 В обяснителната записка/мотивирано искане да се опишат и пояснят всички етапи 
и адм. процедури искани с плана; 

Да се изготви писмо на основание чл. 5в, ал.1 от ЗУТ, с което да се укаже 14 
/четиринадесет/ дневен срок за отстраняване на констатирани нередности, непълноти и 
допълнителни документи в приложенията към заявление с рег.№ 
АУ074315ВН/29.07.2022г. по административното производството за разрешаване 
изработване на Комплексен проект на инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ. 
 
 
Район „Одесос“ 
 
 
По точка 10 докладва арх. В. Марков 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на 
УПИ III-6 (ПИ № 10135.1.483), кв. 180 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Константин 
Доганов“ № 57, одобрен със Заповед № Г-307/31.08.1994 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. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 
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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 11 докладва арх. В. Марков 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на 
УПИ II-2 (ПИ № 10135.51.323), кв. 228 по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Кракра“ 
№ 65, одобрен със Заповед № Г-146/12.12.1996 г. 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 „Специфични правила и 
нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на Община Варна“ при 
запазване на ценната едроразмерна растителност. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 
Планът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за 
приемане. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ. 
 
 
Район „Аспарухово“ 
 
 
По точка 12 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Да се включи към предложенията за актуализация на Предварителен проект на ПУП- ПРЗ 
на 27-ми м.р., гр. Варна, съгласуван с Протокол №45/15.12.2015г. , т. 10 на ЕСУТ при 
Община  Варна /10135.5502.160 по КК на гр. Варна/, относно промяна в застрояването и 
предназначението на УПИ VI-160 „за обществено ползване, търговия и производство “, кв. 
58 по плана на 27-ми м.р, район „Аспарухово“. 
 
По точка 13 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.5403.5463, кв. 11 и улична регулация от ос.т. 844, през ос.т. 845 до ос.т. 1547 по 
плана на СО „Боровец юг“, гр.Варна, при съобразяване с ПУП-ПУР на СО „Боровец юг“, 
одобрен с Решение №2134-8 от Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет-Варна, на 
основание чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 и ал.5 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/. 
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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 представената задача има изразено Становище с рег. №РД22001273ВН/29.09.2022г. от 
МЗ-ИАГ – Регионална дирекция по горите – Варна, което е неразделна част от настоящия 
протокол /т.28/ 
 
По точка 14 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на заявление за допускане на ПУП план-извадка ПРЗ , до 
отстраняване на следните забележки: 
- Да се приключат процедури по съобщаване на Предварителен проект на ПУП-ПРЗ за 

кв.20 по плана на С.О. „Зеленика“, гр. Варна, по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ. Да се 
разгледа от ЕСУТ обявения ПП на ПУП-ПРЗ за кв.20 по плана на С.О. „Зеленика“, след 
което да се внесе на ЕСУТ адм. преписка за ПУП план-извадка ПРЗ. 

 
По точка 15 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 
10135.5549.1618, кв. 7 по плана на СО „Прибой“, гр. Варна, при съобразяване с ПУП-ПУР 
на СО „Прибой“, гр.Варна, одобрен с Решение №273-6 от Протокол 6/28.03.2012г. 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 представената задача има изразено Становище с рег. №РД22001273ВН/29.09.2022г. от 
МЗ-ИАГ – Регионална дирекция по горите – Варна, което е неразделна част от настоящия 
протокол /т.30/ 
 
По точка 16 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ, до отстраняване на следните забележки: 

‐ Да се представи Становище от ЕРП Север „Енерго про“ - Варна и/или съгласувана 
извадка от ЕЛ Схема по плана на ПУП-ПУР С.О. „Зеленика”, гр. Варна, във връзка с 
предложеното изменение на УПИ „за трафопост“ /ТП/ в обхвата на плана. 

 
По точка 17 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ, до отстраняване на следните забележки: 
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‐ Графика на ПУП-ПРЗ да се изработи при съобразяване с Наредба №8 от 2001 г. за 
обем и съдържание на устройствените планове: планът да се изработи върху 
актуална основа – релеф, актуална кадастрална карта, осови точки от действаща 
ул. регулация; 

 
По точка 18 докладва арх. Васил Куликов 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на ПУП-ПРЗ, до отстраняване на следните забележки: 

‐ Графика на ПУП-ПРЗ да се изработи при съобразяване с Наредба №8 от 2001 г. за 
обем и съдържание на устройствените планове: планът следва да е подписана и от 
лице с проектантска правоспособност по част План за регулация; 

 
 
Район „Владислав Варненчик“ 
 
 
По точка 19 докладва арх. Цветанка Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Дава положително становище за допускане изработване на ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ 
ХIV-1637,1638 (ПИ 10135.4501.1637, 10135.4501.1638), кв. 45 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 
45, 47, 48 по плана на СО „Ментеше”, гр. Варна, приет с протокол №36/08.12.2020 г., т.19 
на ЕСУТ и Актуализация на ПП за кв. 45, 47, 48 по плана на СО „Ментеше”, приета с 
протокол №23/14.06.2022 г., т.42 на ЕСУТ, на основание чл.133, ал.1 от ЗУТ във връзка с 
чл.133, ал.2 от ЗУТ, чл.16, ал.1 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.133, ал.1 от ЗУТ. 
 
 
По точка 20 докладва арх. Цветанка Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-804,568 „за жилищно застрояване“ (ПИ 
10135.4505.485, 10135.4505.491), кв. 26 по плана на жк. „Вл. Варненчик“ II 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 21 докладва арх. Цветанка Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 



 
ОБЩИНА ВАРНА 

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

ПРОТОКОЛ  № 32 / 20.09.2022 г. 
 

 
 

 
Председател:_______П__________           Зам. председател:_________П________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  Протокол № 32 от 20.09.2022 г. 
гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”43, www.varna.bg 

 
15 

  

Отлага разглеждане на представеното мотивирано предложение по чл.135а от ЗУТ, до 
отстраняване на следните забележки: 

‐ С плана да се представят силуетни проучвания за доказване на височината на 
сградите в УПИ ХIV-131 „за обществено обслужване и жилищно строителство“ и ХV-
131 „за обществено обслужване и жилищно строителство“ в кв. 3, при съобразяване 
с устр. зона Смф1 по ПНП на ОУП на Община Варна;  

‐ На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа 
по чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова 
уведомяване/; 

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

‐ Графика на ПУП-ПРЗ да се изработи при съобразяване с Наредба №8 от 2001 г. за 
обем и съдържание на устройствените планове: в плана да се котира застояване 
към съседните УПИ, да се уточни начин на застрояване с таблица с технически 
показатели. 

 
По точка 22 докладва арх. Цветанка Наумова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
По представената задача не взе отношение арх. Х. Топчиев. 
Съгласува представения ПУП-ПРЗ за кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 от устройствена зона Оз1 по 
ОУП на гр. Варна, м-ст „Голям пясък“ и улична регулация от о.т.4649 през о.т. 1 до о.т. 20 
(етап: Окончателен проект); 
Да се коригира заглави в частта на ПР, като се добави и кв.4; Да се обследва собственост 
на УПИ II-36 “за трафопост”. Да се обяви по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ с обявление в ДВ. 
След което да се представи на ЕСУТ за приемане на Окончателен проект на ПУП-ПРЗ за 
кв.1, кв.2, кв.3 и кв.4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, м-ст „Голям пясък“ 
и улична регулация 
 
 
Район „Приморски“ 
 
 
По точка 23 докладва арх. С. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на Задание за допускан ПУП-ПРЗ, до отстраняване на следните 
забележки: 

‐ Да се прекрати със Заповед, предходно адм. производство по заявление с рег. № 
АУ085929ПР/08.09.2020г.; 

‐ Да се представи заявление за участие и от ПИ 10135.2515.2854, поради 
невъзможност за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 10135.2515.1209; 

‐ Да се изследва и вариант за прокарване на временен път за достъп до имота, със 
заповед на кмет. 
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По точка 24 докладва арх. С. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Отлага разглеждане на приемане на ПУП-ПРЗ, до отстраняване на следните забележки: 

‐ Да се отдръпне застрояването на 1м от уличната регулация, разположена от 
югоизток и североизток. 

 
По точка 25 докладва арх. И. Жулев  
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ XI-12 „за жил.стр.“, кв.3 по плана на СО 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, 
ал. 14 от ЗУТ. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. (2) от ЗУТ. 
 
По точка 26 докладва арх. С. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.2552.5729, ПИ 10135.2552.3888 и ПИ 10135.2552.753 в кв. 101 по плана на кв. 
„Изгрев”, 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. 
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 27 докладва арх. С. Димитров, инж. Ж. Кателиев 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
По представената задача не взе отношение инж. Кр. Божкова. 
Съгласува представения проект и мотивирано предложение по чл.135а от ЗУТ. Преди да 
се внесе на ЕСУТ за приемане: да се представи договор по чл.15 , ал.3 от ЗУТ; да се 
представи Удостоверение за съгласуване на ПУП от СГКК-Варна, по чл.65, ал.5 от Наредба 
№ 02-20-5 от декември 2016г. 
 
По точка 28 докладва арх. С. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 
10135.2623.1058, кв.186 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, на основание чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в 
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условията на 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 29 докладва арх. С. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ II-832 „за жил.стр.“, к.66 по плана на СО 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, процедиран по реда на чл. 128, 
ал. 14 от ЗУТ. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. (2) от ЗУТ. 
 
По точка 30 докладва арх. С. Димитров 
След станалите разисквания ЕСУТ 
РЕШИ: 
Да се прекрати Заповед №141/07.03.2022г. на Главен архитект на Община Варна, от 
предходно адм. производство, във връзка с подадено заявление от собственик, на 
основание чл.56, ал.1 от АПК. 
Да се представи ново задание по чл.125 от ЗУТ, с искане за допускане изработване на 
ПУП в условията на чл.16 от ЗУТ, като се приложи опорно-сравнителен план за обхвата на 
разработката. 
 
По представената задача има изразено Становище с рег. №РД22001273ВН/29.09.2022г. от 
МЗ-ИАГ – Регионална дирекция по горите – Варна, което е неразделна част от настоящия 
протокол /т.47/ 
 
 
Кметство „с. Константиново“ 
 
 
По точка 32 докладва арх. Г. Томова 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
Приема представената схема по чл.56 от ЗУТ и предлага да се одобри. 
 
 
 
 
 
 
ч 



 
ОБЩИНА ВАРНА 

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

ПРОТОКОЛ  № 32 / 20.09.2022 г. 
 

 
 

 
Председател:_______П__________           Зам. председател:_________П________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  Протокол № 32 от 20.09.2022 г. 
гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”43, www.varna.bg 

 
18 

  

Кметство „с. Каменар“ 
 
 
По точка 33 докладва Д. Рачева 
След станалите разисквания ЕСУТ  
РЕШИ: 
 
Дава положително становище за допускане изменение на ПУП-ПРЗ УПИ І “пазар“ в кв. 1 и 
УПИ І “озеленяване“ в кв. 2 /в обхват на ПИ 35701.503.123; ПИ 35701.503.124; ПИ 
35701.503.125; ПИ 35701.503.126; ПИ 35701.503.127; ПИ 35701.503.128; ПИ 35701.503.1 
и ПИ 35701.503.131 и ПИ 35701.503.132 за улица по КККР/, изменение на улична 
регулация от о.т.2 до о.т.11 по ЗРП с. Каменар, общ. Варна, одобрен със Заповед № Г- 
№39/07.10.1992г. на Кмета на Община Варна, на основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, във 
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, съгласно които влезли с в сила ПУП могат да се изменят 
когато са настъпили съществени промени в обществено-икономическите или устройствени 
условия, при които е бил съставен плана и 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, представена скица предложение по чл. 135, ал. 
2 от ЗУТ, в съответствие с ОУП на Oбщина Варна с Правилата и нормативите за 
прилагането му и „Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ 
устройствен план на Oбщина Варна“, при запазване на ценната едроразмерна 
растителност. 
С проекта за ПУП-ПРЗ в ПИ №3570.503.128 да се отреди терен за спорт, с устр. отреждане 
„за стадион“. 
Да се обследва застроителната линия към IV клас – общински път от север на 
разработката. 
На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 
чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 
Проектът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за 
приемане. 
Предлага на компетентния орган да издаде заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ. 
 
 
 
 
 
 
Съставил протокола: 
 
……………………П………………… 
(арх. Златина Илиева) 
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