
 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 34/ 04.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: __________П____________ Зам.председател:__________П_____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 34 от 04.10.2022 г. 

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

1 

 

  

  

  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                               
УТВЪРДИЛ:……………П…………… 

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

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 34/04.10.2022 г. 

                                                                  

Днес, 04.10.2022 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 – представител на 

Военноморски сили - Командване на ВМС 

4. Славчо Илиев Славов, Мирослав Ганчев Илиев – представител на отдел „Регионална 

инфраструктура на отбраната - Варна” към Министерство на отбраната 

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

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

агенция по горите – Регионална дирекция по горите – Варна 

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

представители на МЗ, РЗИ – Варна 

8. Дерия Ташева, Ралица Христова – представители на МОСВ-РИОСВ - Варна  

9. инсп. Валери Славков Георгиев,  инсп. Трифон Трифонов, гл. инсп. Антон Илиев 

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

Регионална дирекция ПБЗН – Варна 

10. инж. Тодорка Читарлиева, инж. Живка Йорданова, инж. Светлана Найденова  – 

представители на “ГЕОЗАЩИТА” ЕООД - Варна 

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

Регионална колегия Варна 

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

администрация Варна 

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

ООД  

15. Стелиана Иванова, Ралица Михова  – представител на “Електроразпределение 

Север” АД 

16. арх. Радослав Рашев – архитект на свободна практика 

17. арх. Красимира Костова - архитект на свободна практика 

18. арх. Владимир Рачев - представител на Главна дирекция ИОКН при Министерство 

на културата. 

19. Арх. Николай Рачински, арх. Димитър Петров Стефанов  – представители на САБ 

Дружество Варна  

20. Иглика Стамова – Гл. юрисконсулт при Дирекция АГУП при Община Варна 

21. Петко Бойновски, Евгени Орманлиев – Дирекция ОСИСД при Община Варна 

22. инж. Иван Луканов, инж. Добри Добрев – Отдел ”Строителен контрол”, Дирекция 

УСКОР при Община Варна  

23. инж. Валентина Вълчева, инж. Стефан Манзурски – Отдел КР, Дирекция АГУП при 

Община Варна 

24. инж. Даниела Кузманова – Дирекция ИИБ при Община Варна 

25. Директор на Дирекция ПНО при Община Варна 

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

27. Даниела Димова- представител на Общинска служба „Земеделие“ 

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

Общински съвет- Варна 

29. арх. Николета Станева 

 

На заседанието присъстваха: арх. С. Димитров, арх. И. Жулев– район “Приморски““, арх. 

В.Савчев, арх. М. Златева- район „Одесос“, арх. Цв. Наумова – район „Вл. Варненчик“, 

арх.  Д. Дилов – район „Младост“, арх. В. Куликов – район „Аспарухово“,  Ирина Добрева 

– Кметство с. Тополи, Д. Рачева - Кметство с. Каменар  и членове от състава на ЕСУТ, 

съгласно приложение на протокола. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

Община Варна 

 

1. Заявление с рег. № АУ097292ВН/29.09.2022 г. от „Явор“ АД за разглеждане и 

приемане на Доклад за ИГП за обект: Обща и локална устойчивост за ПИ 10135.2517.2543 

по КК на гр. Варна 
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                                                                                /Докладва инж. Св. Найденова/ 

 

 

2. Разглеждане на заявление с рег.№093897ВН/20.09.2022г. за разрешаване 

изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за 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. 

 

 

                                                                                /Докладва арх. Зл. Илиева/ 

 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

 

3. Разглеждане  за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. 11 от ЗУT на ПУП-

ПРЗ за УПИ ХI-2011”за жил. стр.” (ПИ 10135.2575.2011кв. 39а по РП на кв. „Виница”, гр. 

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

 

(арх. И. Жулев) 

 

4. Заявление №АУ018421ПР_005ПР/20.09.2022г.  за допускане изработване  на ПУП-

ПРЗ  за ПИ 10135.2552.1307 и ПИ 10135.2552.1308, кв. 114 по плана на кв. „Изгрев”, 

одобрен с реш. 552-6/26-27.07.2012г. на Общински съвет гр. Варна.  

( арх. И. Жулев) 

 

 

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

за УПИ XIII-359 „жил.стр.” (ПИ 10135.2508.359), кв. 19 и изменение на улична регулация 

от о.т.138 до о.т. 139, при съобразяване с плана на СО „Сотира”, гр. Варна, одобрен с 

Решение № 1725-6/13.04.2005г. на ОбС - Варна. 

 ( арх. Е. Кючукова) 

 

6. Разглеждане на задание и опорен план за разрешаване изработвнето на ПУП-ПРЗ  

за ПИ 10135.2723.621,  кв. 100 и изменение на улична регулация от о.т. 72 през о.т.912, 

о.т.913 до о.т 969  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. 

 ( арх. С. Димитров) 

 

7. Разглеждане на скица-предложение за разрешаване изработването  на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ Х2116 (ПИ 10135.2563.357), кв. 40 по плана на ж.к. „Бриз”, одобрен 

със Заповед № Г-170/15.09.1993 г.на Кмета на Община Варна.  
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 ( арх. С. Димитров) 

 

8. Разглеждане  скица-предложение за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XLI-1118 (ПИ 10135.2564.898), кв. 48 по плана на  „Вилна зона” гр. 

Варна, одобрен със Заповед № 1035/19.09.1961г. на Зам. Председателя на КАБ – Варна.  

( арх. С. Димитров) 

 

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

за УПИ XLVIII-49 (ПИ 10135.2623.49), кв. 209 по плана на СО „Горна Трака”,  гр. Варна. 

 

 

(арх. С. Димитров) 

 

 

 

Район Младост 

 

 

10. Разглеждане на заявление с рег. №АУ096584МЛ/ 17.09.2021 г. за приемане и 

одобряване за ПУП – ПРЗ и силуетно проучване за УПИ XV-459 “За жилищно строителство“ 

(ПИ 10135.3513.459), кв.1 по плана на  26 м.р., гр. Варна, с отстранени забележки по т.10 

от Протокол 12/22.03.2022 г. на ЕСУТ.     

      (Докладва  арх. Дилов)  

 

 

 

 

Район Аспарухово 

 

11. Разглеждане на заявление с рег. №АУ030308АС_007АС/15.09.2022г. от Камен 

Рашков Радмилов за разглеждане по реда на чл. 128, ал. 9 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XXX-

1755 „за жил. стр.“(ПИ10135.5404.1755 по КККР гр. Варна), кв. 32 и изменение на улична 

регулация от ос.т. 444 до ос.т. 443  по плана на со „Боровец юг“, гр. Варна. 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

 

12. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ052921АС_008АС/26.09.2022г. от Анета 

Александрова Алексиева и Мирослав Иванов Маринов за приемане и одобряване на ПУП-

ПРЗ за УПИ XI-5375 „за жил. стр.“, кв. 16,  по плана на со “Боровец юг“, гр. Варна, 

процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5403.5375 по КК на гр. Варна/ 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

 

13. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ022559АС_006АС/11.04.2022г. от 

„Рудистрой Инвест България“ за приемане и одобряване на ПУП-план извадка-ПРЗ за УПИ 

http://www.varna.bg/
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XXII-43 „за жил. стр.“, кв. 65,  по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, обявен по реда на чл. 

128, ал. 3 от ЗУТ /ПИ 10135.5504.43 по КК на гр. Варна/ 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

 

14. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ0008686АС_008АС/23.09.2022г. от Галина 

Кръстева Балчева, чрез Дияна Димитрова Захариева за приемане и одобряване на ПУП-

ПРЗ за УПИ X-348 „за жил. стр.“, кв. 31,  по плана на со “Зеленика“, гр. Варна, процедиран 

по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5545.348 по КК на гр. Варна/ 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

 

 

 

 

Район Одесос 

 

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

ПРЗ и РУП за УПИ XXV-476,480 „за жилищно строителство“ (ПИ № 10135.1506.476 и ПИ № 

10135.1506.480), кв. 110а по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Марица“ № 10а и № 12 

по заявление рег. № АУ036299ОД_013ОД/21.09.2022 г. 

 

 Докл. арх. В. Савчев, арх. Т. Христов 

 

 

16. Разглеждане на заявление рег. № АУ093688ОД/20.09.2022 г. за разрешаване 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IV-5 (ПИ № 10135.51.480), кв. 849 по плана 

на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 19. 

 

 

                                                                   Докл. арх. В. Савчев, арх. Т. Христов 

 

 

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

УПИ ХVII-763,764 „за жил. стр.“ (ПИ № 10135.1507.763 и ПИ № 10135.1507.764), кв. 59 

по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 18 и № 20А. 

 

                                                       Докл. арх. В. Савчев, арх. Т. Христов 

 

 

18. Разглеждане за приемане на обявения по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ и 

РУП за УПИ IV-279 „жилищно“ (ПИ № 10135.1026.279) и ПУП-ПЗ и РУП за УПИ V-5 (ПИ № 

10135.1026.280), кв. 589 по плана на 14-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 

и № 12. 

 

                                                                                     Докл. арх. В. Савчев 
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Район Владислав Варненчик 

 

19. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.9 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. 

                                                                                          /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

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

II-„за парк“, 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, по заявление рег. № РД22020853Вл/29.09.2022 г. от Божидар Бонев. 

                                                                                          /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

 

 

 

 

Кметство с. Каменар 

 

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

І-233, ІІ-270, ІІІ-235, ІV-270,25, V-245, VІ-203, VІІ-202, VІІІ-22, ІХ-246, Х-213,214, ХІ-

5407, ХІІ-5408, ХІІІ-215, кв.27 по плана на кв.“Изгрев“, в землищата на гр.Варна и 

с.Каменар, община Варна /ПИ 35701.11.233; 35701.11.270; 35701.11.235; 35701.11.25; 

35701.11.245; 35701.11.203; 35701.11.202; 35701.11.22; 35701.11.246 в землище на 

с.Каменар и 10135.2552; 10135.2552.213; 10135.2552.214; 10135.2552.5407; 

10135.2552.5408; 10135.2552.215 в землище на гр.Варна 

                                                                                                  Докладва: Д.Рачева  

22. Преразглеждане Заявление с рег.№ АУ107601КМН_005КМН/23.09.2022г. за 

допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІІ-187, кв.48 по КРП с.Каменар 

/ПИ с идентификатор 35701.501.187 по КККР/. 

                                                                                                  Докладва: Д.Рачева  

 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

 
23. Разглеждане на заявление вх. № АУ096902ТПЛ/28.09.2022 г. от „Агроин-БГ“ ООД, 

чрез пълномощник Десислава Петрова Зоин за допускане до ПУП-Парцеларен план на 
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кабелна линия 20kV от съществуващ стомано-решетъчен стълб на ВЕЛ 20kV „Етър“, до 

трафопост тип БКТП 1000kVA, 20/04kV в УПИ IV-40, кв. 4304 /ПИ 72709.43.61/ в з-щето 

на с. Тополи, Община Варна в обхвата на ПИ №№ 72709.46.31 и 72709.43.50. 

 

                                                                                       /Докладва Ирина Добрева/ 

 

24. Разглеждане на заявление вх. № АУ093201ТПЛ/19.09.2022 г. от управителя  

Цветана Ангелова Динкова на „СБР-Варна“ АД, чрез пълномощник Антония Костова Донева 

за допускане изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 35211.12.6, м-ст „Край село“, с. 

Казашко, Община Варна. 

                                                                                       /Докладва Ирина Добрева/ 

25. Във връзка с писмо рег. № АГУП22000572ВН_003ВН/13.09.2022 г. от Директор на 

дирекция „АГУП“ при Община Варна и след извършване на необходимото изследване от 

Техническа служба на Кметство Тополи, предлагаме обхват за ПУП-ПРЗ за ПИ 

72709.36.203, з-ще с. Тополи, Община Варна, съгласно чл. 17 от ЗУТ. 

                                                                                       /Докладва Ирина Добрева/ 

 

 

 

 

Община Варна 

 

26. Разглеждане на Заявление с вх. № АУ093369Вн/19.09.2022г. от Районен съд – гр. 

Варна. Във връзка със съдебна делба, съгласно протоколно определение от  съдебно 

заседание, проведено на 07.09.2022г. по гр. д. № 19402/2019г. по описа на Районен съд 

– Варна, Гражданско отделение, 46-ти съдебен състав, на основание чл. 201, ал. 1 от ЗУТ 

е изпратена СТЕ за предоставяне на становище от главния архитект на община Варна 

относно допустимостта на предвидените в заключението на вещото лице два варианта за 

разделяне на ПИ 10135.2552.4986, находящ се в кв. „Изгрев“, гр. Варна. 

 

 

                                                                                       /Докладва инж. Ст. Манзурски/ 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

Община Варна 

 

 

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

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

Св. Найденова- представител на „ Геозащита“ ЕООД – Варна  
 

По точка 1 докладва инж. Св. Найденова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

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

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

Да се спазват стриктно препоръките от представената разработка. 

 

По точка 2 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ 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, одобрен със Заповед № РД-02-15-

90/12.10.2017г. на МРРБ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, и представена скица 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. 

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

за ПНУОВТУЗ. Проектът 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. 
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Район „Приморски“ 

 

По точка 3 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се осигури пешеходен достъп между ул.  „Княз Борис III“ и ул. „Стоян Бацов“. 

 

По точка 4 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Д. Стефанов.  

Потвърждава свое решение по точка 17 от Протокол №43 от 14.12.2021 г. 

 

По точка 5 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-359 „жил.стр.” 

(ПИ 10135.2508.359), кв. 19 и изменение на улична регулация от о.т.138 до о.т. 139, по 

плана на СО „Сотира”, гр. Варна, за който в законосъобразния срок не са постъпили 

възражения. 

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

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

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

 

По точка 6 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представеното задание по отношение на премахване на ул. регулация от о.т. 

72 през о.т.912, о.т.913 до о.т. 969  по плана на СО „Ваялар”, не са изяснени 

инвестиционните намерения. 

 

По точка 7 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изменение на ПУП - ПРЗ за  УПИ Х2116 (ПИ 

10135.2563.357), кв. 40 по плана на ж.к. „Бриз”, одобрен със Заповед № Г-

170/15.09.1993г. на Кмета на Община Варна, на основание чл.134, ал.2, т. 2 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 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. 
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Проектът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се внесе в ЕСУТ за 

приемане. 

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

 

По точка 8 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изменение на ПУП - ПРЗ за  УПИ XLI-1118 (ПИ 

10135.2564.898), кв. 48 по плана на  „Вилна зона” гр. Варна, одобрен със Заповед № 

1035/19.09.1961г. на Зам. Председателя на КАБ – Варна, на основание чл.134, ал.2, т. 2 

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 

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 внесе в ЕСУТ за 

приемане. 

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

 

По точка 9 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага. 

Да се спази чл.31 от ЗУТ по отношение на дъно. 

Застрояването да се отдръпне на 20м. от талвега на дерето или да се представи 

хидрология за корекция на дерето. 

 

 

 

 

Район Младост 

 

По точка 10 докладва арх. Д. Дилов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Златев. 

ЕСУТ предлага да се извършат предварителни проучвания /Обемно устройствено 

проучване/ за  УПИ III „за жилищно строителство“,  с което да си докаже дали са 

изчерпани стойностите на показателите за плътност и Кинт  за УПИ III „за жилищно 

строителство“, с цел за доказване на възможност за застрояване в за УПИ III „за жилищно 

строителство“. 
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Район Аспарухово 

 

По точка 11 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага до фиксиране на обхвата на разработката като се покаже в по-голям обхват до о.т. 

444. 

Липсва котировка на ул. регулация, № на квартал, печат на правоспособен геодезист. 

Да се допълни Заповед №62/16.02.2021 г. и изменение на ул. регулация от о.т. 4443 до 

о.т. 444. 

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

 

По точка 12 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-5375 

„за жил. стр.“, кв. 16,  по плана на со “Боровец юг“, гр. Варна. 

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

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

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

 

По точка 13 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-план извадка-ПРЗ за УПИ 

XXII-43 „за жил. стр.“, кв. 65,  по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, за който в 

законосъобразния срок не са постъпили възражения. 

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

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

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

 

По точка 14 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

348 „за жил. стр.“, кв. 31,  по плана на со “Зеленика“, гр. Варна. 

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

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

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

 

По точка 15 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Съгласува представения проект за ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XXV-476,480 „за жилищно 

строителство“ (ПИ № 10135.1506.476 и ПИ № 10135.1506.480), кв. 110а по плана на 7-ми 

м.р. на гр. Варна, ул. „Марица“ № 10а и № 12. 

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 16 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи актуална скица от СГКК – Варна. 

 

По точка 17 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-763,764 „за 

жил. стр.“ (ПИ № 10135.1507.763 и ПИ № 10135.1507.764), кв. 59 по плана на 8-ми м.р. 

на гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 18 и № 20А, гр. Варна, за който в законосъобразния 

срок не са постъпили възражения. 

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

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

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

 

По точка 18 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представения ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-279 „жилищно“ (ПИ № 10135.1026.279) 

и ПУП-ПЗ и РУП за УПИ V-5 (ПИ № 10135.1026.280), кв. 589 по плана на 14-ти м.р. на гр. 

Варна, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 и № 12, тъй като: 

 Заявлението не е подадено от всички лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ; 

 Проектът не отговаря на чл.27, ал. 3 от ЗУТ, тъй като не е изпълнено условието 

свързаното застрояване на двете странични регулационни линии да бъде за 

основното застрояване, а не за допълващото. 
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Район Владислав Варненчик 

 

По точка 19 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Съгласува представения проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IV-83 „за смесено застрояване“ (ПИ 

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

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

Да се представи становище от ГД ГВА. 

 

По точка 20 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Във връзка с §.86 от ПЗР на ЗУТ Заповед №140/31.03.2020 г. е загубила правно действие, 

следва Възложителите да подадат заявление за започване на нова процедура по 

допускане на ПУП- ПРЗ. 

ЕСУТ подкрепя представеният идеен ПУП-ПРЗ. 

 

 

 

Кметство с. Каменар 

 

По точка 21 докладва Д.Рачева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се коригира ул. регулация по землищната граница на гр. Варна. 

 

По точка 22 докладва арх. Г. Томова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отменя свое решение по точка 42 от Протокол 37/15.12.2020 г., като взе следното: 

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

УПИ ІІІ-187, /ПИ с идентификатор 35701.501.187/, кв.48, по  КРП с. Каменар, общ.Варна, 

одобрен със Заповед № Г-39/07.10.1992г. 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 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. 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 34/ 04.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: __________П____________ Зам.председател:__________П_____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 34 от 04.10.2022 г. 

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

14 

 

  

  

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. 

 

 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

По точка 23 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Изразява положително становище за допускане изработване на  ПУП – Парцеларен план 

– за кабелна линия 20kV от съществуващ стомано-решетъчен стълб на ВЕЛ 20kV „Етър“, 

до трафопост тип БКТП 1000kVA, 20/04kV в УПИ IV-40, кв. 4304 /ПИ 72709.43.61/ в з-щето 

на с. Тополи, Община Варна в обхвата на ПИ №№ 72709.46.31 и 72709.43.50. 

Предлага на Общински съвет Варна да  издаде решение по чл.124а, ал.1 от ЗУТ по 

предложение на Кмета на община Варна във връзка с чл.124а, ал.9 от ЗУТ. 

 

По точка 24 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Във връзка с чл.44, ал. 2 от ПНПОУП на Община Варна, да се предложи обхват за 

изработване на ПУП-ПРЗ. 

 

По точка 25 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи комбинира скица от СГКК – Варна. 

 

 

 

 

Община Варна 

 

По точка 26 докладва инж. Ст. Манзурски 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

След разглеждане на представената СТЕ, в която вещото лице е изследвало 

процесния имот и е предложило два варианта за подялбата му, констатира следното: 

- Съгласно Общия устройствен план на община Варна, одобрен със Заповед № 

РД-02-14-2200/03.09.2012г. на МРРБ, имот 10135.2552.4986 попада в 

строителните граници на гр. Варна, общ. Варна, в устройствена зона Жм1 – 

жилищна устройствена зона с ниско застрояване в природна среда; 

- При делба или разделяне на имота е приложима нормата на чл. 19, ал. 1, т. 1 

(както и ал. 4 на с.ч.) от ЗУТ, а именно - в градовете, при урегулиране на 
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поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два 

имота, се спазват следните размери: най-малко 14 м. лице и 300 кв. м. повърхност 
(както и съответно - при делба на поземлените имоти по ал. 1 реално 

обособените части не могат да бъдат с размери по-малки от минимално 

определените в ал. 1, намалени най-много с 1/5). Приложими са и ал. 5 и ал. 6 

от чл. 19, т.е. - при урегулиране на поземлени имоти в квартали за средно и високо 
жилищно застрояване, за ниско свързано застрояване в повече от два имота, за 
застрояване със социални жилища или за друго специфично застрояване размерите на 
имотите се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват нормите 
по ал. 1, както и при урегулиране на поземлени имоти в границите на населените 

места за нежилищно застрояване или за други нужди без застрояване техните 

размери се определят с подробен устройствен план, съобразно санитарно-

хигиенните и противопожарните изисквания и съответните устройствени 

правила и нормативи; 

- Самият процесен имот има 2171 кв. м. площ и лице над 65 м., което го прави 

теоретически поделяем на няколко дяла при условията на чл. 19, ал. 1, 4, 5 и 6 

от ЗУТ; 

- Предложените в СТЕ два варианта на подялба на имот 10135.2552.4986 са 
законосъобразни. 

 

Предвид гореизложеното, предлага на Главния архитект на община Варна да 

съгласува представените в СТЕ два варианта на подялба на имот 10135.2552.4986 като 
законосъобразни. 

Предвид възможността за разделяне на имота, предлага на Главния архитект на 

община Варна да издаде мотивирано предписание на основание чл. 201, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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