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УТВЪРДИЛ:……………П…………… 

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

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 35/11.10.2022 г. 

                                                                  

Днес, 11.10.2022 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, арх. Кючукова– район 

“Приморски“, инж. В. Темелкова – район „Вл. Варненчик“, арх. В. Куликов – район 

„Аспарухово“,  Ирина Добрева – Кметство с. Тополи  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 095977 ВН / 27.09.2022 г. от името на Соня 

Караджова, 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 

72709.501.202, с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 7, общ. Варна. 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 35/ 11.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ____________П__________ Зам.председател:___________П____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 35 от 11.10.2022 г. 

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

3 

 

  

  

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 096109 ВН / 27.09.2022 г. от името на 

Светослав Йорданов , 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 10135.4501.1819, СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 096867 ВН / 28.09.2022 г. от името на „Ми 

Коста Инвест“ ЕООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваеми обекти, 

в ПИ 10135.5420.3596, СО „Боровец юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 097282 ВН / 29.09.2022 г. от името на ЕТ 

„Гри Агро – Асен Григоров“, 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 10135.5043.32, м-ст „Карач Борун“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 097542 ВН / 30.09.2022 г. от името на Петър 

Петров, 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 

10135.5401.2473, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

6. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 093925 АС – 002 ВН / 03.10.2022 г., 

изпратено по компетентност от р-н „Аспарухово“, искане от името на Мария Мутафова, за 

издаване на рарешение за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, в 

ПИ 10135.5012.11, м-ст „Манол чешме“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

7. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 098422 ВН / 04.10.2022 г. от името на 

Добромир Добрев, 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 10135.5401.897, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

8. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 098475 ВН / 04.10.2022 г. от името на Тодор 

Великов, 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 

10135.5401.3521, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 
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9. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 098637 ВН / 04.10.2022 г. от името на 

Димитричка Стаменова, 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 10135.5401.3052, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

10. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 099292 ВН / 06.10.2022 г. от името на 

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

документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваеми обекти, в УПИ I-

871, кв. 45, ПИ 10135.5426.871, СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

11. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 099260 ВН / 06.10.2022 г. от името на 

„ГОЛДЪНХЕРБ 79“ ЕООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ 

и проектна документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваеми 

обекти, в УПИ „за градинка“, кв. 7, ПИ 10135.2560.421, р-н „Приморски“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

12. Разглеждане заявление с вх. рег. № РД 22019259 ВН – 001 ВН / 30.09.2022 г, за 

съгласуване и одобряване на временна схема, с нанесено предложение за разполагане на 

кратковременни (съгл. чл. 22, т. 2 от НУРППО на ОбС- Варна) преместваеми обекти  по 

повод организиран от „Сръчко Арт“ ООД– „Зимен фестивал Сръчко 2022“, по бул. 

„Сливница“, пешеходната зона в участъка от х-л „Черно море“ до ФКЦ-Варна, за периода 

от 15.12.2022 г. – 30.12.2022 г. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

13. Разглеждане заявление с вх. рег. № РД 22020453 ВН – 001 ВН / 30.09.2022 г, за 

съгласуване и одобряване на временна схема, с нанесено предложение за разполагане на 

кратковременни (съгл. чл. 22, т. 2 от НУРППО на ОбС- Варна) преместваеми обекти  по 

повод организиран от „Българска Стрийт Фууд Асоциация“ – „Благотворителен Коледен 

Базар – Варна“, около фонтаните пред Археологически музей – Варна, за периода от 

04.12.2022 г. – 23.12.2022 г. 

 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

14. Разглеждане на Заявление с вх. № РД22020408Вн/23.09.2022г. от Районен съд – 

гр. Варна. Във връзка със съдебна делба, съгласно Определение № 9811/10.09.2022г. на 

Председателя на 30-ти съдебен състав по гр. д. № 10599/2020г. по описа на РС-Варна, на 

основание чл. 201, ал. 1 от ЗУТ са изпратени два броя скици от заключенията на вещите 

лица по допуснати СТЕ по делото, за предоставяне на становище от главния архитект на 

община Варна относно реалната поделяемост на два дяла на процесния имот съобразно 

предвидените в заключенията на вещите лица варианти за разделяне на ПИ 

10135.5545.186, находящ се в м. „Зеленика“, гр. Варна. 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 35/ 11.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ____________П__________ Зам.председател:___________П____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 35 от 11.10.2022 г. 

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

5 

 

  

  

 

                                                                                /Докладва инж. Д. Дякова/ 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

 

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

ПРЗ за УПИ IV-1966 „жил.стр.”, УПИ V-1966 „жил.стр.”  УПИ VI-1966 „жил.стр.” (ПИ 

10135.2030.1966), кв. 75, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна, одобрен с Решение 

№272-6/28.03.2012г. на ОбС-Варна. 

 ( арх. И. Жулев) 

 

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

ПРЗ за УПИ VII-235 „жил.стр.” (ПИ 10135.2510.235), кв. 15, по плана на СО „Добрева 

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

 ( арх. И. Жулев) 

 

17. 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. 

 

( арх. И. Жулев) 

 

 

18. Разглеждане за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. (14) от ЗУТ на ПУП-

ПРЗ за УПИ ХVIII-1110,1111„за жилищно строителство“ (ПИ 10135.2526.1110, ПИ 

10135.2526.1111) кв.9  по плана на кв. „Свети Никола” гр. Варна, одобрен с Решение № 

2405-10 от Протолол №24/23, 24 и 30.06.2010г. на Общински съвет Варна. 

 ( арх. E. Кючукова) 

 

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

за УПИ XXVI-2145 ”за жил. стр.” и УПИ XXVII-2145 ”за жил. стр.”  (ПИ 10135.2575.2145)  

кв. 13, по плана на кв. „Виница”, одобрен със Заповед №84/20.11.1985г. на Председателя 

на ИК на ОбНС,  гр. Варна. 

 

( арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ ХIV-1051”за жил. стр.”, кв. 139 , по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна. 

(арх.И. Жулев) 

 

21. Разглеждане за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. (14) от ЗУТ на ПУП-

ПРЗ за УПИ ХХVII-2516„за жил. стр.“, УПИ ХХVII-2517„за жил. стр.“ и УПИ ХХVIII-2518„за 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 35/ 11.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ____________П__________ Зам.председател:___________П____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 35 от 11.10.2022 г. 

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

6 

 

  

  

жил. стр.“ (ПИ 10135.2526.2516, ПИ 10135.2526.2517, ПИ 10135.2526.2518) кв.11  по 

плана на ж.к. „Бриз” гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-170/15.09.1993г.на Кмета на 

Община Варна. 

 

( арх. E. Кючукова) 

 

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

за УПИ V-93 (ПИ 10135.2557.11) и УПИ VI-94 (ПИ 10135.2557.9), кв. 681 при съобразяване 

с плана на „2-ри м.р.”, гр. Варна, при съобразяване с влязъл в сила ЧИЗРП за кв.681, 

кв.682 и кв.683 на „2-ри” м.р., одобрен със Заповед Г- 37/ 2.10.1992г. на Кмет на Община 

Варна. 

В законосъобразния срок няма постъпили възражения. 

( арх. Е.Кючукова) 

 

23. Заявление №АУ090086ПР/12.09.2022г.  за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ  на 

ПИ 10135.2060.1004, 10135.2060.1005, 10135.2060.1006, 10135.2060.1007, по плана на 

м-ст „Салхана тарла”, при съобразяване с плана на кв. Виница гр. Варна. 

 

 

( арх. И . Жулев) 

 

24. Заявление №АУ099083ПР/05.10.2022г.  за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ  за 

ПИ 10135.2573.332, кв. 51 по плана на кк „Чайка”, одобрен с реш. 3408-7/22,23 и 

29.06.2011г. на Общински съвет гр. Варна. 

 

( арх. И.Жулев) 

 

25. Разглеждане на процедиран по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ, за приемане и  

одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-87 ”за жил. стр.” (ПИ 10135.2555.87), кв. 10а и улична 

регулация от същ. о.т. 1958 до о.т. 3772, по  плана на  „23-ти” м.р., одобрен със Заповед 

№ Р-378/14.11.97 г. на Кмета на Община Варна. 

(арх. E. Kючукова) 

 

26. Заявление №АУ099366ПР/06.10.2022г.  за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ  за 

изменение на УПИ XI-644 и УПИ XII-644  (ПИ 10135.2575.2139), кв. 2Б по плана на  

„Виница”, гр. Варна, одобрен с Решение № 84/20.11.1985г. на Председателя на ИК на 

ОбНС–Варна. 

 

( арх. И.Жулев) 

 

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

VIII-2543 “за жилищно строителство и обслужващи дейности” /ПИ № 10135.2517.2543/ в 

кв. 116 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр.Варна”. 

 

                                                                                                         (арх. С. Димитров) 
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28. Разглеждане за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУT на ПУП-ПРЗ 

за УПИ III-4260 „за жил.стр.“ (ПИ 10135.2516.4260), кв. 19 по плана на СО „Манастирски 

рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

                     (арх.С. Димитров) 

 

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

за УПИ XXIII-4027 (ПИ 10135.2516.4027), кв. 58 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата 

чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

    

 (арх.С.Димитров)

    

                            

30. Разглеждане скица-предложение за допускане изработването на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XI-1260 (ПИ 10135.2564.1480), кв.37 по плана на  „Вилна зона”, гр. 

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

 (арх.С. Димитров) 

 

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

за УПИ XVII-239,240 „за жил.стр.”, УПИ XVIII-239,241 „за жил.стр.”, УПИ XIX-242,239 „за 

жил.стр.” и УПИ XX-6527 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2566.239, 10135.2566.240, 

10135.2566.241, 10135.2566.242, 10135.2566.6527)кв.2, по плана на м-ст „СТАРИТЕ 

ЛОЗЯ” (ДОЛНА ТРАКА), гр. Варна по Заповед №Г-235/20.10.2004г. на Зам. Кмета на 

община Варна. /коригирани чертежи/ 

 

(арх.С. Димитров) 

 

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

за УПИ IV-568 ”за жил. стр.” (10135.2516.658), кв. 44, по плана на СО „Манастирски рид, 

Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

 ( арх. С. Димитров) 

 

33. Разглеждане на задание и опорен план за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ  за 

ПИ 10135.2515.4265, кв. 22 по плана на СО „Ален мак”, одобрен с реш. 1732-13-17/2009г. 

на Общински съвет гр. Варна.  

 ( арх. С.Димитров) 

 

34. Разглеждане на скица-предложение  за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ  за 

изменение на УПИ VI-1599 (ПИ 10135.2564.1547), кв. 9 по плана на  „Вилна зона”, гр. 

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

 ( арх. С.Димитров) 

 

35. Разглеждане на задание и опорен план за допускане изработване  на ПУП-ПРЗ  за 

ПИ 10135.2520.2196 и 8033, кв. 148 по плана на на СО „Траката”, гр.Варна. 

 (арх. С.Димитров) 
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36. Разглеждане за приемане по  реда  на  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-

404,735 (ПИ 10135.2723.404 и 735), кв. 171 и улична регулация от о.т. 1687 до о.т. 1688,  

по плана  на  СО „Ваялар”, гр. Варна. 

          (арх.С. Димитров) 

 

 

 

 

 

Район Аспарухово 

 

 

37. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ012296С_008АС/14.09.2022г. от Веселин 

Станчев Станев за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XXX – 68, кв. 12  и улична 

регулация от ос.т. 19 до ос.т. 20 по плана кв. Галата, гр. Варна представляващо изменение 

на УПИ XXIII-33, кв. 12 по плана на кв. Галата и улична регулация от ос.т. 19 до ос.т. 20, 

обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ /ПИ 10135.5510.68 по КК на гр. Варна/ 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

38. Разглеждане на заявление с вх. №АУ097168АС/29.09.2022г. от Добромир Атанасов 

Добрев и Валентина Борисова Добрева за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 

10135.5056.33 местност Кокарджа, землище Галата, гр. Варна. 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

 

39. Разглеждане на заявление с рег. №АУ047352АС/19.05.2022г. от „Химел 

Инженеринг“ ЕООД, чрез Диан Мариов Цанков за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за 

ПИ 10135.5074.8, кв. 6 и осови точки от ос.т. 1436 през ос.т. 1550 до ос.т. 1551 по плана 

на местност Боровец юг по КККР на гр. Варна. 

                                                                      Докладва: арх. Васил Куликов 

 

 

 

Район Владислав Варненчик 

 

40. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП план-извадка ПРЗ за 

УПИ ХIII-72 „за жилищно строителство“ (ПИ 10135.4503.72), кв. 6 от проект на ПУП-ПРЗ 

на СО „Балъм дере“, гр. Варна. 

                                                                                         /Докладва инж. В. Темелкова/ 

41. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП план-извадка ПРЗ за 

УПИ II-1987 „за жилищно строителство“ (ПИ 10135.4501.1987), кв. 59 от Предварителен 
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проект на ПУП-ПРЗ на кв. 59 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, приет с Протокол 

№7/19.02.2019 г., т. 21 на ЕСУТ. 

 

                                                                                          /Докладва инж. В. Темелкова/ 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

42. Разглеждане на 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 ПУП-ПРЗ за УПИ XI-1041,1042,1043 „За 

офиси, обществено обслужване и производствено-складова дейност“, кв. 28 по плана на 

ЗПЗ в з-щето на с. Тополи, Община Варна. 

                                                                                       /Докладва Ирина Добрева/ 
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ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

Община Варна 

 

По точка 1 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 2 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 3 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 4 докладва арх. Ил. 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. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 

 

По точка 5 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 6 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

- Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ - Разрешение за поставяне се издава, въз основа на схема 

по реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна документация, одобрени от главния архитект на 

общината, процедирани по Административна услуга № 9144–„одобряване на схеми по 

реда на чл. 56 от ЗУТ“. 

– Да се представи положително становище на Областна дирекция „Земеделие“–Варна; 

- Да се представи инженерно-техническа част или конструктивно становище, където да се 

обоснове временното закрепване върху терена (съгл. §5,т.80 от Допълнителни разпоредби 

на ЗУТ), в т.ч. чертеж в план на основи и детайл на закрепване, детайл на връзката между 

модулите; 
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- 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.  /ако не e извършeно такова уведомяване/ 

 

По точка 7 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

- Да се представят актуални скици за имота и за сградата от СГКК – Варна; 

- Настоящият проект не изяснява функционалното предназначение на преместваемият 

обект, да се конкретизира предназначението на ПО по смисъла на чл. 56 от ЗУТ; 

- Не е обосновано временното закрепване върху терена (съгл. §5,т.80 от Допълнителни 

разпоредби на ЗУТ), в т.ч. чертеж в план на основи и детайл на закрепване, детайл на 

връзката между модулите; 

- Да се представи типов проект за преместваемите обекти, който да съдържа описание на 

изработения обект и съответствието на неговите части и вложени материали, с приложени 

декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя и/или сертификат 

за система за управление на качеството. Преместваеми обекти, които не са по утвърдени 

типови проекти, са с индивидуални проекти съдържащи  чертежи и статистически 

изчисления, доказващи конструктивната и пространствена устойчивост на обекта; 

- Не е посочено как ще се осъществява външното водоснабдяване за пожарогасене 

съгласно изискванията на чл. 161 и чл. 170 от Наредба № Iз-1971; 

 

По точка 8 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 9 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 10 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 11 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 12 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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По точка 13 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 14 докладва инж. Д. Дякова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

След разглеждане на представените комбинирани скици, в които вещите лица са 

изследвали процесния имот и са предложили варианти за подялбата му, констатирах 

следното: 

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

РД-02-14-2200/03.09.2012г. на МРРБ, имот 10135.5545.186 попада в 

строителните граници на гр. Варна, общ. Варна, в устройствена зона Жм2 – 

жилищна устройствена зона с ниско застрояване с допълнителни специфични 

изисквания; 

- 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 

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; 

- Съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, при делба и разделяне на поземлени имоти, находящи 

се в урбанизирани територии, следва да се спазват изискванията за минимални 

размери и площи на имотите съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ за територии, които 

не са урегулирани с подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване, а за територии, които са урегулирани - съгласно проект за 

изменение на действащия план за регулация, приет от експертен съвет на 

одобряващата администрация; 
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- Самият процесен имот има 1385 кв. м. площ и лице над 66 м., което го прави 

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

от ЗУТ; 

- В случая следва да се има предвид и нормата на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ: при ниско 

жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното 

застрояване са: 

1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко 3 м.; 

2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 5 м.; 

- Поради неспазване на нормата на чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, предложения от 

вещото лице инж. Л. Дамянова вариант на подялба на имот 10135.5545.186 се 

явява незаконосъобразен. В предложения от вещото лице инж. Р. Попова 

вариант на подялба на имот 10135.5545.186 е спазено изискването на чл. 31, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ, поради което същия (вариант) се явява законосъобразен. 

 

Предвид гореизложеното, предлага на Главния архитект на община Варна да съгласува 

представения от вещото лице инж. Р. Попова вариант на подялба на имот 10135.5545.186 

като законосъобразен. 

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. 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

По точка 15 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1966 

„жил.стр.”, УПИ V-1966 „жил.стр.”  УПИ VI-1966 „жил.стр.” (ПИ 10135.2030.1966), кв. 75, 

по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна. 

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

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

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

 

По точка 16 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-235 

„жил.стр.” (ПИ 10135.2510.235), кв. 15, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна. 

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

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

Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ.    
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По точка 17 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с 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. 

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. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

1110,1111„за жилищно строителство“ (ПИ 10135.2526.1110, ПИ 10135.2526.1111) кв.9  по 

плана на кв. „Свети Никола”, 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 19 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

2145 ”за жил. стр.” и УПИ XXVII-2145 ”за жил. стр.”  (ПИ 10135.2575.2145)  кв. 13, по 

плана на кв. „Виница”, 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 20 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

1051”за жил. стр.”, кв. 139 , по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна. 

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

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

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

 

По точка 21 докладва арх. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

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

2516„за жил. стр.“, УПИ ХХVII-2517„за жил. стр.“ и УПИ ХХVIII-2518„за жил. стр.“ (ПИ 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 35/ 11.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ____________П__________ Зам.председател:___________П____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 35 от 11.10.2022 г. 

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

15 

 

  

  

10135.2526.2516, ПИ 10135.2526.2517, ПИ 10135.2526.2518) кв.11  по плана на ж.к. 

„Бриз”, 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 22 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-РУП за УПИ V-93 (ПИ 

10135.2557.11) и УПИ VI-94 (ПИ 10135.2557.9), кв. 681, по плана на „2-ри 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 23 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ  на ПИ 

10135.2060.1004, 10135.2060.1005, 10135.2060.1006, 10135.2060.1007, по плана на м-ст 

„Салхана тарла”, гр. Варна , на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1  и ал. 5 от 

ЗУТ, чл. 12 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 

окончателен 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. 

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. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 24 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

Дава положително становище за допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ  на ПИ 

10135.2573.332, кв. 51, по плана на кк „Чайка”, гр. Варна , на основание чл. 124а, ал. 5 

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

съобразяване с ПУП-ПУР на  кк „Чайка”, одобрен с решение №3408-7/22,23 и 29.06.2011г. 

на Общински съвет гр. Варна , в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането 

му и „Специфични правила и нормативи към окончателен проект за Общ устройствен план 
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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. 

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. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 25 докладва арх. Е. Кючукова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-87 ”за жил. 

стр.” (ПИ 10135.2555.87), кв. 10а и улична регулация от същ. о.т. 1958 до о.т. 3772, по  

плана на  „23-ти” м.р., гр. Варна. 

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

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

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

 

По точка 26 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането до уточняване на обхвата на разработката. 

 

По точка 27 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Съгласува представеният проект на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-2543 “за жилищно строителство 

и обслужващи дейности” /ПИ № 10135.2517.2543/ в кв. 116 по плана на СО „Манастирски 

рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр.Варна” във връзка с чл.96 от ЗУТ. 

Да се представи Протокол от Комисията по чл.210 от ЗУТ и удостоверение по по чл.65, 

ал.5 от Наредба № 02-20-5 от декември 2016г. от СГКК- Варна. 

 

По точка 28 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Корекциите в графичната част на плана да бъдат съобразно Наредба №8 от 2001 г. за 

обем и съдържание на устройствените планове. 

 

По точка 29 докладва арх. С. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

4027 (ПИ 10135.2516.4027), кв. 58 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и 

Дъбравата”, гр. Варна. 
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На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по 

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

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

 

По точка 30 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за разрешаване изработване на проект за изменение на УПИ 

XI-1260 (ПИ 10135.2564.1480 и ПИ 10135.2564.1481), кв.37, 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 и т.6 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. 

Проектът за изменение на УПИ XI-1260,  както следва за ПИ 10135.2564.1480 – 

ПУП-ПРЗ  и за ПИ 10135.2564.1481 - ПУП-ПР. 

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

 

По точка 31 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-239,240 „за 

жил.стр.”, УПИ XVIII-239,241 „за жил.стр.”, УПИ XIX-242,239 „за жил.стр.” и УПИ XX-6527 

„за жил.стр.” (ПИ 10135.2566.239, 10135.2566.240, 10135.2566.241, 10135.2566.242, 

10135.2566.6527), кв.2, по плана на м-ст „СТАРИТЕ ЛОЗЯ”, 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 във 

връзка с чл. 96 от ЗУТ.    

 

По точка 32 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-568 

”за жил. стр.” (10135.2516.658), кв. 44, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма 

и Дъбравата”, гр. Варна. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
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Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ.    

 

По точка 33 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи опорен план на актуална кадастрална основа и нанесени влезлите в сила 

ПУП-ПРЗ в кв. 22 и транспортно-комуникационно решение от о.т. 155, през о.т. 156  по 

ПУП-ПУР на СО „ Ален мак“, одобрен с решение №1732-13 от Протокол 17/2009 г. на 

Общински съвет- Варна, до пътен възел по ОУП на Община Варна, с което да се определи 

обхват на разработката и достъп до имотите.  

 

По точка 34 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

Отлага разглеждането до представяне на декларация по чл.21, ал.5 от ЗУТ. 

Да се представят документи за законност на сградите. 

 

По точка 35 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ  за ПИ 

10135.2520.2196, 10135.2520.8033 и 10135.2520.7104, кв. 148 по плана на на СО 

„Траката”, гр. Варна , на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1  от ЗУТ, и задание 

по чл. 125, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, при съобразяване с ПУП-ПУР на  СО 

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

на Общински съвет–Варна, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането 

му и „Специфични правила и нормативи към окончателен 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. 

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. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

 

По точка 36 докладва арх. С Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-404,735 (ПИ 

10135.2723.404 и 735), кв. 171 и улична регулация от о.т. 1687 до о.т. 1688,  по плана  

на  СО „Ваялар”, гр. Варна. 

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

чл. 148, ал. 3 от ЗООС и /или по чл. 31 от ЗБР. /ако не e извършeно такова уведомяване/ 
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Предлага на компетентния орган да издаде заповед по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ. 

 

 

 

 

Район Аспарухово 

 

По точка 37 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ на УПИ XXX – 68, кв. 12  

и улична регулация от ос.т. 19 до ос.т. 20 по плана кв. Галата, 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 38 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

Да се представи опорен план в по-голям обхват, да се уточни квартала, и дали имотите 

попадат в обхвата на ПУ-ПУР на СО „Боровец-юг“ .   

 

По точка 39 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

ЕСУТ отменя свое решение по точка 26 от Протокол №24 от 21.06.2022 г. , като взе 

следното решение: 

Дава положително становище за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.5074.8, 

кв. 6 и ул. регулация от ос.т. 1436 през ос.т. 1550 до ос.т. 1551, по плана на СО „Боровец 

юг”, гр. Варна, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 17, ал.1 от ЗУТ и задание по чл. 

125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на 

СО „Боровец юг”, гр. Варна, одобрен с Решение №2134-8 от Протокол 21/24.03.2010г. на 

Общински съвет-Варна, в съответствие с ОУП с Правила и нормативи за прилагането му и 

„Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на 

Община Варна”, при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на 

територията, при запазване на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл.148 ал.3 от ЗООС. 

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

за приемане. 

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

 

По точка 40 докладва инж. В. Темелкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIII-72 „за жилищно строителство“ 

(ПИ 10135.73.580), кв. 6  от проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, 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 да се издаде заповед по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ. 

 

По точка 41 докладва инж. В. Темелкова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-1987 „за жилищно строителство“ 

(ПИ 10135.4501.1987), кв. 59 от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ на кв. 59 по плана 

на СО „Ментеше“, гр. Варна, приет с Протокол №7/19.02.2019 г., т. 21 на ЕСУТ, 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 да се издаде заповед по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

По точка 42 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането до представяне на доказателства за законност на сградите, които 

се запазват. 

 

 

 

 

 

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