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УТВЪРДИЛ:………П………………… 

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

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 33/27.09.2022 г. 

 

Днес, 27.09.2022 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. Кремена 

Манолова; арх. М. Златева – район “Одесос”; арх. И. Жулев, арх. С. Димитров, арх. Е. 

Кючукова – район “Приморски”; арх. И. Димитров – район „Младост“ 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 090946 ВН / 13.09.2022 г. от името на 

Стелиан Едрев, 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 

10135.2522.1087, СО „Акчелар“, р-н „Приморски“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 094560 ВН / 21.09.2022 г. от името на „Елит 

- пътна сигнализация“ ООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от 

ЗУТ и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваеми 

обекти, в ПИ 10135.5401.4106, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ПРОТОКОЛ  № 33 / 27.09.2022 г. 
 

 

 

 
Председател:_______П__________           Зам. председател:__________П_______ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  Протокол № 33 от 27.09.2022 г. 

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

3 

  

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

3. Разглеждане на заявление с вх.№ АУ 087 123 ВН / 01.09.2022 г. от „Аник 

Технолоджи” ООД за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по 

чл. 150 от ЗУТ:  

- Част Градоустройство – за ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ ХII – 4 „за учебен център“ (ПИ 

10135.1507.392), кв. 19 по плана на 8-МИ м.р. на гр. Варна, Община Варна, ул. 

„Воден” №22, представляващ изменение на Заповед № Г – 117 / 21.11.2000 г. на 

Кмет на Община Варна; 

- Част Инвестиционен проект – за Учебен център, находящ се в УПИ ХII – 4 (ПИ 

10135.1507.392), кв. 19 по плана на 8-МИ м.р. на гр. Варна, Община Варна, ул. 

„Воден” №22. 

/Докладва: арх. Кремена Манолова/ 

 

4. Разглеждане на заявление с рег.№ АУ092098ВН/15.09.2022г. за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-77 “за смесено предназначение” /ПИ № 10135.4021.77/ 

и УПИ VII-78 “за смесено предназначение” /ПИ № 10135.4021.78/ в кв.2 по плана на м-ст 

„Джанаварски път и Караулницата“, общ.Варна, с приложено мотивирано искане по 

чл.135а от ЗУТ. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 

 

 

Район „Одесос“ 

 

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

и РУП за УПИ XV-761 „общ. обсл.“ (ПИ № 10135.1506.761), кв. 86 по плана на 7-ми м. р. 

на гр. Варна, ул. „София“ № 10 във връзка със забележки по т. 44 от дневния ред на ЕСУТ 

от протокол №21/31.05.2022г.  

                                                                                       /Докладва арх. М. Златева/ 

 

 

Район „Приморски“ 

 

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

ПРЗ за УПИ I-1399,1397 ”жил. стр.”; УПИ II-1397 ”жил. стр.”; УПИ III-1395,1396 ”жил. 

стр.”; УПИ IV-1396,1395 ”жил. стр.”; и нова улиаца от о.т. 1303 до о.т.1310, кв. 75  при 

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

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

 

/Докладва арх. С. Димитров/ 

 

7. Разглеждане на Становище с рег. № АУ098102ПР_015ПР/13.09.2022 г. във връзка 

със Заявление с Рег. №АУ098102ПР/03.10.2018г. за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ 

1035.2555.2633, представляващо изменение на УПИ I- “за Технически Университет”, кв.2, 

по плана на „23-ти” м.р., гр.Варна. 
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/Докладва арх. Е. Кючукова/ 

 

8. Разглеждане на  Заявление с рег. № АУ092363ПР/16.09.2022 г. за допускане на 

ПУП-ПРЗ за ПИ 1035.2552.5593 и ПИ 1035.2552.5594, кв.39 , по плана на  кв. „Изгрев”, 

одобрен с Реш. № 552-6/26-27.07.2012г. на ОС на гр.Варна (изменя се регулацията). 

 

/Докладва арх.И. Жулев/ 

 

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

за УПИ XVI-1425 ”за жил.” (ПИ 10135.2575.1425)  кв. 5, по плана на кв. „Виница”, одобрен 

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

/Докладва арх.И. Жулев/ 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ II-120 „за жил.стр.“ (ПИ 10135.2516.120), кв. 10 по плана на СО 

„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, одобрен с Решение 799-5 от 

Протокол 14/19.12.2012 г. на Общински съвет Варна 

/Докладва арх.С.Димитров/ 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ V-1095 „за жил.стр.“ (ПИ 10135.2517.1095), кв. 70 по плана на СО 

„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, одобрен с Решение 799-5 от 

Протокол 14/19.12.2012 г. на Общински съвет Варна 

/Докладва арх.С.Димитров/ 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ VI-794 (ПИ10135.2623.794), кв.169, по плана на СО „ Горна Трака”, гр. 

Варна. 

 

/Докладва арх.С. Димитров/ 

 

13. 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/ 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ III-933 „жил.стр.” (ПИ 10135.2510.933), кв. 42, по плана на СО „Добрева 

чешма”, гр. Варна, одобрен с Решение №272-6/28.03.2012г. на ОбС-Варна.Нововходирани 

документи. 

 

/Докладва арх.И. Жулев/ 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII -1872, кв. 234 , по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна. 
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/Докладва арх.И. Жулев/ 

 

16. Разглеждане процедиран по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ II- 

854 „за жил.стр.”, XXII-1905,1921 „за жил.стр.”, XXIII-183 „за жил.стр.”, XXIV184 „за 

жил.стр.”, XXV-41 „за отводнителен канал”, XXVI-852 „за общ.обсл.”, кв.25 и улична 

регулация от о.т.3757 до о.т.3770 , при съобразяване с плана на „25-ти м.р.”, гр. Варна, 

одобрен със Заповед №130/06.07.1983г. на председателя на ИК на ОбНС- гр.Варна, 

Заповед № Г-160/25.08.1993г. на Кмета на община Варна и Заповед №Г-268/11.08.1994г. 

на Кмета на община Варна, във връзка с: 

- нововходирано заявление с Рег. № АУ115869ПР_007ПР _003ПР_001ПР/ 

14.09.2022г. 

- Определение  №1906/24.06.2022г. на ВАС 

/ Докладва арх.И. Жулев/ 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ Х-5728, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна. 

 

/Докладва арх.И. Жулев/ 

 

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

ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-4027 „за жил.стр.“ (ПИ 10135.2516.4027), кв. 58 по плана на СО 

„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна, одобрен с Решение 799-5 от 

Протокол 14/19.12.2012 г. на Общински съвет Варна 

/Докладва арх.С. Димитров/ 

 

19. Разглеждане на Заявление с рег. №АУ018268ПР_002ПР/21.09.2022г. за 

допускане изработването на  ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2054.104 и ПИ 10135.2054.103, кв.207 

по КККР на р-н Приморски, м-ст Коджа Тепе,  при съобразяване с  плана на СО”Ваялар”, 

СО ”Траката”, СО „Горна Трака”, одобрен с Решение №551-6/ 26,27.07.2012г. гр. Варна. 

 

/Докладва арх.И. Жулев / 

 

 

 

Район Младост 

 

 

20. Разглеждане на заявление с рег. №АУ089438МЛ/ 09.09.2022 г. за допускане 

изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3511.390, ПИ 10135.3511.391, ПИ 10135.3511.400 и 

ПИ 10135.3511.1620 по разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и ул. регулация – 

задънена улица по ПИ 10135.3511.392, през ПИ 10135.3511.388 и ПИ 10135.3511.391 в 

кв. 6 по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р.  

(Докладва арх. И. Димитров) 

 

21. Разглеждане на заявление рег. №АУ092427МЛ/16.09.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-680 „за жил. стр.“, кв. 56 по плана на СО “Сълзица“, 

гр. Варна, процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ. 
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(Докладва арх. И. Димитров) 

 

 

Район Аспарухово 

 

 

22. Разглеждане на заявление с рег. №АУ100466АС/21.09.2022г. от Милен 

Христов Петров за предварително разглеждане по реда на чл. 128, ал. 9 от ЗУТ на ПУП-

ПРЗ за УПИ III-175 „за жил. стр.“(ПИ10135.5010.175 по КККР гр. Варна), кв. 37 по плана 

на кв. „Галата“, гр. Варна. 

/Докладва: арх. Васил Куликов/ 

 

23. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ034133АС_006АС/19.09.2022г. от 

Нели Тодорова Михайлова за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-3589 „за жил. 

стр.“ и УПИ XVIII -3589 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на СО “Зеленика“, гр. Варна, 

процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5545.3589 по КК на гр. Варна/ 

 

/Докладва: арх. Васил Куликов/ 

 

24. Препазглеждане на заявление с вх. рег. № 

РД22012985АС_005АС_001АС/13.09.2022г. от Костадин Димитров Димитров и Христина 

Михаилова, чрез адв. Евгения Дойнова за отмяня на решение по т.22 от Протокол 

№26/05.07.2022г. на ЕСУТ на Община Варна, касаещо изменение на ПУП-ПУР на СО 

„Зеленика“, гр. Варна за ПИ 10135.5545.3971 по КК. 

/Докладва: арх. Васил Куликов/ 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ПРОТОКОЛ  № 33 / 27.09.2022 г. 
 

 

 

 
Председател:_______П__________           Зам. председател:__________П_______ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  Протокол № 33 от 27.09.2022 г. 

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

7 

  

 

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. 

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

148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР. Възложителят своевременно да уведомят 

компетентния орган по околната среда и водите (РИОСВ-Варна) за своите планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения преди тяхното одобряване. 

 

По точка 2 докладва арх. И. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

Схемата по чл.56 от ЗУТ се одобрява, до реализиране на проекта за ПУП-ПРЗ за СО 

„Боровец север“, гр.Варна. 

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

148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР. Възложителят своевременно да уведомят 

компетентния орган по околната среда и водите (РИОСВ-Варна) за своите планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения преди тяхното одобряване. 

 

По точка 3 докладва арх. Кремена Манолова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Отлага разглеждане на КПИИ и документи, до отстраняване на следните забележки: 

По Документите, се констатира следното: 

1. Не е представена скица от СГКК за съществуващата в имота постройка 

(10135.1507.392.1), както и за обект 5 (10135.1507.392.1.5); 

2. 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 Инвестиционен проект, се констатира следното: 

3. Не се изяснява озеленяването в имота. Не е представен и проект, който да го изясни 

по изискванията на чл. 27 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и 

опазване на зелената система на територията на Община Варна; 

4. Липсва инженерно решение на вентилация за санитарните помещения на ниво с 

относителна кота -2,80; 

5. Сградата е съществуваща. За нея няма представено изследване по Приложение №2 

към чл. 2, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-2 / 26.01.2021 г. за определяне на 

изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната 

среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Тъй като на база 

на това изследване се оценява съответствието на сградата към изискванията на 
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наредбата, следва да бъде представено такова, като за всяко несъответствие се 

доказва основание; 

Да се изготви писмо на основание чл. 5в, ал. (1) от Закона за устройство на територията, 

като се предостави 14 дневен срок за отстраняване на описаните нередовности и 

представяне на допълнителни документи към адм. преписка. 

 

По точка 4 докладва арх. Златина Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Х. Топчиев. 

Приема представения ПУП-ПРЗ за УПИ VI-77 “за смесено предназначение” /ПИ № 

10135.4021.77/ и УПИ VII-78 “за смесено предназначение” /ПИ № 10135.4021.78/ в кв.2 

по плана на м-ст „Джанаварски път и Караулницата“, гр. Варна, общ. Варна. На основание 

чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от 

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

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

ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ и на основание с чл. 135а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във 

връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. 

 

 

Район „Одесос“ 

 

 

По точка 5 докладва арх. М. Златева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Съгласува представения ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XV-761 „обществено обслужване“, кв. 86 

по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, общ. Варна, ул. „София“ № 10. 

Планът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 11 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за 

приемане. 

 

 

Район „Приморски“ 

 

 

По точка 6 докладва арх. С. Димитров, арх. И. Кирилов 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1399,1397 ”жил. стр.”, УПИ II-1397 

”жил. стр.”, УПИ III-1395,1396 ”жил. стр.”, УПИ IV-1396,1395 ”жил. стр.”, и нова улиаца 

от о.т. 1303 до о.т.1310, кв. 75, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и 

Дъбравата”, 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 7 докладва арх. Е. Кючукова  

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Д. Стефанов. 
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След като разгледа представената адм. преписка и документи към нея, се констатира 

следното: 

По отношение на постъпило Становище с рег. № АУ098102ПР_015ПР/13.09.2022 г. от 

възложителите и във връзка с постъпила Жалба с рег. №РД22018659ВН/ 30.08.2022г., 

следва да се окомплектова адм. преписка по Заявление с Рег. №АУ098102ПР /03.10.2018г. 

в два еднообразни екземпляра, за изпращане с писмо до Административен Съд - Варна и 

с копие до Дирекция ПНО, Община Варна. 

 

По точка 8 докладва арх. И. Жулев  

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

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

1035.2552.5593 и ПИ 1035.2552.5594 в кв. 39 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 9 докладва арх. И. Жулев  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Съгласува представения ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-1425 ”за жил. стр.” (ПИ 10135.2575.1425) 

кв. 5, по плана на кв. „Виница”. 

Поради промяна в застрояването, планът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 11 от ЗУТ, 

след което да се внесе в ЕСУТ за приемане. 

 

По точка 10 докладва арх. С. Димитров  

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 съгласуван 

ПУП-ПРЗ за УПИ II-120 /ПИ 10135.2516.120/ кв.10 по плана на С.О. „Манастирски 

рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна“, във връзка с определяне на 

сервитутните граници на преминаващия покрай имота ВЕЛ 20kV. 

 

По точка 11 докладва арх. С. Димитров  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ V-1095 „за жилищно строителство“ (ПИ 

10135.2517.1095), кв. 70 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/. 
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Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл. 129, ал. (2) от ЗУТ. 

 

По точка 12 докладва арх. С. Димитров  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Р. Рашев, инж. Р. Златев. 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-794 (ПИ №10135.2623.794), кв.169, 

по плана на С.О. „ Горна Трака”, 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 13 докладва арх. С. Димитров  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1949 „за жилищно строителство“, кв. 

142 по плана на С.О. „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 14 докладва арх. И. Жулев  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

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

Не са отстранени забележки от предходно решение на ЕСУТ в т.16 от Протокол 

№18/03.05.2022г. 

Графика на ПУП-ПРЗ да се изработи при съобразяване с Наредба №8 от 2001 г. за обем и 

съдържание на устройствените планове: да се отразят коректно действащите планове в 

извадката на плана; да се уточни планът дали е изменение или първи план по чл.16; да 

се коригира заглавието съобразно изработвания план; в частта на ПЗ да се премахнат 

излишните застроителни линии. 

 

По точка 15 докладва арх. И. Жулев  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII -1872, кв. 234, по плана на кв. 

„Изгрев”, 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 16 докладва арх. И. Жулев  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Красимира Христова Костова. 

След като разгледа представената адм. преписки и документи, по отношение на 

Определение №1906/24.06.2022г. на ВАС и във връзка с нововходираното заявление с 

Рег. № АУ115869ПР_007ПР_003ПР_001ПР/14.09.2022г., ЕСУТ реши: да се измени Заповед 
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№351/12.07.21г. на Гл. архитект на Община Варна, като от обхвата на разработката 

отпаднат следните имоти: ПИ 10135.2553.183, ПИ 10135.2553.184 и ПИ 10135.2553.301. 

Не приема представения ПУП-ПРЗ, във връзка със следните забележки: да се проучи в 

действащия план за УПИ “За детски дом и ясла”, кв.1 по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, 

има ли предвиждане „за озеленяване“ в обхвата на изменението на УПИ; да се преработи 

проект за ПУП-ПРЗ, при съобразяване с изменения обхват, като се осигури мин. 16м. лице 

за новоформираното УПИ и изменение на уличната регулация да достига само до имоти в 

обхват на разработката. 

 

По точка 17 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема представения проект на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-5728, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев”, 

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 18 докладва арх. С. Димитров  

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

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

Да се определи дъно в графиката на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-4027 / срещу осова точка на 

ул. регулация, на мин. 5м./ 

 

По точка 19 докладва арх. И. Жулев, инж. Галин Тододов 

След станалите разисквания ЕСУТ 

РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Красимира Христова Костова. 

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

10135.2054.104 и ПИ 10135.2054.103, кв.207 по ККиКР на р-н „Приморски“, м-ст „Коджа 

Тепе“, 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 условията на чл.17, 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. 

Планът да се съгласува и/или да се представи становище от МЗ-ИАГ-РДГ-Варна 

/Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по 

горите - Варна/ по отношение на това, дали територията обект на ПУП е защитна гората. 

Проектът да се изработи съобразно разпоредбите на чл.28, ал.1, т.2 от Наредба №7/2003 

за ПНУОВТУЗ, относно отреждане „за жил. стр.“ в курортна устройствена зона Ок1.  

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. №РД22021126ВН/04.10.2022г. от 

МЗ-ИАГ – Регионална дирекция по горите – Варна, което е неразделна част от настоящия 

протокол. 

http://www.varna.bg/
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Район „Младост“ 

 

 

По точка 20 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изменение на ПУП - ПРЗ в граници на ПИ 

10135.3511.390, ПИ 10135.3511.391, ПИ 10135.3511.400 и ПИ 10135.3511.1620 и улична 

регулация в граници на ПИ 10135.3511.392, през ПИ 10135.3511.388 и ПИ 10135.3511.391 

в кв. 6 по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., одобрен със Заповед №24/03.04.1989 г. на 

Председателя на комисия по ТСУС, гр. Варна, на основание чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, и 

предварителен договор по чл.17, ал.3 от ЗУТ, 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. 

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. 

 

По точка 21 докладва арх. И. Димитров 

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: в графика на ПУП-ПРЗ, в извадката да се 

премахне устр. зона Жч; в частта на ПР да се отстранят излишните черни линии; да се 

отрази действащата КК. 

 

 

Район „Аспарухово“ 

 

 

По точка 22 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: в графика на ПУП да се отрази с червена линия 

ограничаване на границата между ново-урбанизираната територия и неурбанизираната - 

земеделски земи; кв.37 да се нанесе само в граници на одобрените УПИ. 

 

По точка 23 докладва арх. Васил Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

http://www.varna.bg/
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По представената задача не взе отношение арх. Красимира Костова, инж. Ростислав 

Златев 

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

Да се представи по преписката предварителен договор с Дирекция ОСИСД при Община 

Варна, на основание чл.17 ,ал.3 и ал.5 от ЗУТ, за прехвърляне на собственост, засягаща 

имоти – общинска собственост. 

 

По точка 24 докладва арх. Васил Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

РЕШИ: 

Потвърждава предходно решение на ЕСУТ по т.22 от Протокол №26/05.07.2022г. 

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

определяне на обхват. Следва заявлението за допускане на изменението на ПУП-ПУР, 

засягащо кв. 46 и кв. 45 в местност „Зеленика“ да бъде подадено от всички собственици 

и носители на вещни права. 

 

 

 

 

 

Съставил протокола: 

 

…………………П…………………… 

(арх. Златина Илиева) 

 

http://www.varna.bg/
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