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УТВЪРДИЛ:…………П…………… 

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

 

 

  

 П Р О Т О К О Л  № 37/25.10.2022 г. 

                                                                  

Днес, 25.10.2022 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. И. Жулев– район “Приморски““, арх. В.Савчев, арх. М. 

Златева- район „Одесос“, арх. Цв. Наумова – район „Вл. Варненчик“, арх.  И. Димитров – 

район „Младост“, арх. В. Куликов – район „Аспарухово“,  Ирина Добрева – Кметство с. 

Тополи, Андрей Иванов - Кметство с. Звездица  и членове от състава на ЕСУТ, съгласно 

приложение на протокола. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

Община Варна 

 

1. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 115835 ВН – 003 / 18.10.2022 г. от името 

на Найден Найденов – Председател на Кооперация „Водна база Панорама 2002“ за 

разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна документация, с 
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нанесено предложение за разполагане на преместваеми обекти, в ПИ 10135.513.675, к. к. 

„Златни пясъци“, р-н „Приморски “, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

2. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 088746 ВН / 07.09.2022 г. от името на Петя 

Даракчиева, 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 

10135.5056.12, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

3. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 099524 ВН / 06.10.2022 г. от името на Георги 

Георгиев, 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 

72709.505.208, с. „Топоили“, общ. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

4. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 099747 ВН / 07.10.2022 г. от името на 

„ФРИГО ПРО“ 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 10135.65.4, р-н „Одесос“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

5. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 100012 ВН / 07.10.2022 г. от името на „БЛУ 

БОКС-1“ 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 

XXV-1246, кв. 38, ПИ 10135.3514.65, ЗПЗ-Север, гр. Варна, бул. „Република“ № 55. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

6. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 101454 ВН / 12.10.2022 г. от името на Йовка 

Ангелова, 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 

10135.5401.1222, СО „Боровец север“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

7. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 102136 ВН / 13.10.2022 г. от името на 

Антония Атанасова, 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 10135.2510.967, СО „Добрева чешма“, р-н „Приморски“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

8. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 102478 ВН / 14.10.2022 г. от името на „ХЕПИ 

ТУР“ ЕООД, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и проектна 
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документация, с нанесено предложение за разполагане на преместваеми обекти, в ПИ 

10135.513.234, к.к. „Зл. Пясъци“, р-н „Приморски“, гр. Варна. 

 

9. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 102641 ВН / 14.10.2022 г. от името на 

„ИНВЕСТ ОРИНЧ“ 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 I-24А, кв. 722, ПИ 10135.1508.209, 3 м.р., р-н „Одесос“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

10. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 102623 ВН / 14.10.2022 г. от името на 

„ЛЕМАР“ 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 

XIV-250030, кв. 1, ПИ 10135.4507.197, ПЗ „Метро“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

11. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 102625 ВН / 14.10.2022 г. от името на Иван 

Лефтеров, 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 

XV-322, кв. 1, ПИ 10135.4507.342, ПЗ „Метро“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

12. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 102989 ВН / 14.10.2022 г. от името на 

„ТУЖО“ 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 I-

„за общ. обсл.“ , кв. 19, ПИ 10135.4505.377, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

13. Разглеждане заявление с вх. рег. № АУ 102994 ВН / 17.10.2022 г. от името на 

Борислав Богданов, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и 

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

в ПИ 10135.5426.2435, СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна. 

 

                                                                                /Докладва арх. Ил. Парашкевов/ 

 

14. Разглеждане на Заявление с Рег. № АУ066183ВН/08.07.2022г. от „БИЛДИНГ 

СТРОЙГРУП“ ООД за приемане и одобряване на Kомплексен проект за инвестиционна 

инициатива /КПИИ с доклад/ по чл.150 от ЗУТ: 

Част "Градоустройство" - ПУП- ПРЗ и РУП за УПИ VI-791 "за смесено предназначение", 

кв.78, кв.78 по плана на 7-ми м.р. ,гр.Варна, общ.Варна, ул. „Преслав“ №3; 

Част "Инвестиционен проект" - Обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСРОЙКА НА СЪЩ. 

СГРАДА, находяща се в УПИ VI-791, кв.78 по плана на 7-ми м.р. ,гр.Варна, общ.Варна, 

ул. „Преслав“ №3. 

/Докладва: арх. Златина Илиева/ 
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15. Разглеждане на Заявление с Рег. № АУ013122ВН-002ПР/19.10.2022г. от „ПОРТ 

БИЛЯНА“ АД за допускане изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ 10135.2464.1 и 10134.2464.2, 

кв.3 при съобразяване с плана на м-ст „Баба Алино“ гр. Варна. 

  

/Докладва: арх. В. Бузев/ 

 

 

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

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

Душев, относно заявление за разглеждане и одобряване на КПИИ , на основание чл.150, 

ал.1 от ЗУТ : 

Част "Градоустройство" - ПУП- ПРЗ за УПИ III-779 "за см.стр.", кв.33, 25-ти м.р.,гр. 

Варна; 

Част "Инвестиционен проект" - Обект: СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, фаза 

ТП, в УПИ III-779 "за см.стр.", кв.33, 25-ти м.р.,гр. Варна, общ. Варна. 

                                                                                /Докладва арх. Л. Цекова/ 

 

 

 

 

 

Район „Приморски“ 

 

 

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

за УПИ XXXVII-818 ”за жил. стр.” и УПИ XXXVIII-818 ”за жил. стр.”  (ПИ 10135.2575.818)  

кв. 10, по плана на кв. „Виница”, одобрен със Заповед №84/20.11.1985г. на Председателя 

на ИК на ОбНС,  гр. Варна. 

 

( арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ IХ-4154”за жил.” (ПИ 10135.2552.4154), кв. 79 , по плана на кв. „Изгрев”, гр. 

Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

19. Разглеждане за приемане по  реда  на  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-

105”жил.стр.” (ПИ 10135.2052.105), кв. 48 по плана  на  СО „Виница-север”, гр. Варна. 

(ПИ 1035.2052.660-неидентифициран.) 

 

(арх.И. Жулев) 
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20. Разглеждане за приемане процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУT на ПУП-ПРЗ 

за УПИ VIII-5670”за жил.стр.” (ПИ 10135.2552.5670), кв. 112 , по плана на кв. „Изгрев”, 

гр. Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ IХ-1585”за паркинг ”, кв. 123 и УПИ III-1585,5346,5347”за жил.стр.”, кв. 176, по 

плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ V -639”за жил. стр.”, кв. 79 , по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна. 

 

 (арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ VIII -426” за жил.стр.”, (ПИ 10135.2551.426), кв. 205, по плана на кв. „Изгрев”, гр. 

Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

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

III-4754, кв. 38 по плана  на  КК „Чайка”, гр. Варна, след представено удостоверение 

от СГКК със заявление рег.АУ011482ПР-007ПР-002ПР/17.10.2022г. 

           (арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ XV-7105 и УПИ XVII-7105 (ПИ 10135.2520.7105)  кв. 161, по плана на СО „Траката”, 

гр. Варна. 

 (арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ XVII-758 ”за жил. стр.” и УПИ XVIII-192 ”за жил. стр.”  (ПИ 10135.2723.758, 

10135.2723.192)  кв. 72, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ IX-5856,6780 ”за жил. стр.” и УПИ X-5856 ”за жил. стр.”  (ПИ 10135.2520.5856, 

10135.2520.6780)  кв. 94, по плана на СО „Траката”, гр. Варна. 

 

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

за УПИ V-195 „за жил. строит.“(ПИ 10135.2520.195)  кв. 81, по плана на СО „Траката”, гр. 

Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ XII-4154 (ПИ 10135.2517.4154)  кв. 120, по ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата 

чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

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

за УПИ III-1234 (ПИ 10135.2517.1234)  кв. 133, по ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата 

чешма и Дъбравата”, гр. Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

31. Разглеждане  скица-предложение за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 

10135.2019.90, кв. 7 по плана на  „местност „Дели Сава“ и  местност “Саръ баир“,одобрен 

с решение 242-8 от Протокол 7/20.04.2016 г.на ОС-гр.Варна. 

 

(арх.И. Жулев) 

 

 

 

Район Аспарухово 

 

32. Разглеждане на заявление с вх. рег. №АУ101649АС/12.10.2022г. от “Хидро Мап“ 

ЕООД за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация 

и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 5065.20, 5065.37, 5065.38, 5065.17, 5065.18, 5065.18, 5065.7, 

5065.9, 5065.49, 5065.50, 5065.43, 5065.44, 5065.21, 5065.10, 5065.23, 5065.24, 5065.27, 

5065.51 и 5065.13 за част от кадастрален район 5065 / нов кв.2 / по плана на м-ст 

„Патрабана“, гр. Варна. 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

33. Разглеждане на заявление във връзка с чл. 128, ал. 14  от ЗУТ с вх. рег. 

№АУ011392АС_008АС/12.10.2022г. от Димитър Тодоров Янев за приемане и одобряване 

на ПУП-ПРЗ за УПИ XI – 5403 „за жил. строи“, кв. 108,  по плана на СО „Боровец - юг“, гр. 

Варна с ПИ 10135.5403.5403; 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

34. Разглеждане на заявление във връзка с чл. 128, ал. 14  от ЗУТ с вх. рег. 

№АУ044815АС_008АС/12.10.2022г. от „Темел ММ“ ЕООД за приемане и одобряване на 
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ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII – 4332 „за жил. строи“, кв. 15,  по плана на СО „Зеленика“, гр. 

Варна с ПИ 10135.5545.4332; 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

35. Разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ009554АС_008АС/14.10.2022г. от Пенчо 

Георгиев Георгиев, чрез Николай Тодоров Дончев за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ 

за УПИ XXVIII – 4127 и УПИ XXXVII - 4127, кв. 45,  по плана на со “Зеленика“, гр. Варна, 

процедиран по реда на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ /ПИ 10135.5545.4127 по КК на гр. Варна/ 

 

  (Докладва  арх. Куликов)  

 

 

 

 

 

Район Владислав Варненчик 

 

36. Разглеждане на заявление рег. №АУ101872Вл/13.10.2022 г. от „ГЕОТЕХ“ ООД и 

„ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 41007 

„за търговски комплекс“ (ПИ 10135.4041.7) и УПИ 410008 „за търговски център“ (ПИ 

10135.4041.8), кв.6, м-ст „Трошеви ниви“, община Варна, одобрени със Заповеди №Г-

113/23.05.2006 г. и №Г-153/04.05.2006 г. на Заместник-кмет на Община Варна. 

                                                                                          /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

 

37. Разглеждане на обявен по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-580 „за 

жилищно строителство“ и УПИ XIII-580 „за нежилищно строителство“ (ПИ 10135.73.580) 

от кв.6 по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, по заявление рег. №АУ073912Вл/28.07.2022 

г. от Иван Ненов. 

                                                                                          /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

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

УПИ ХIII-1600 „за жилищно застрояване“ (ПИ 10135.4501.1600), кв.2 от Предварителен 

проект на ПУП-ПРЗ за кв.2 по плана на СО “Ментеше“, гр. Варна, приет с протокол № 

15/12.04.2016г., т.32 на ЕСУТ, по заявление рег. №АУ088329Вл/05.09.2022 г. от 

Десислава Добрева. 

                                                                                          /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

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

УПИ VII-436, VIII-436, XI-1723, XII-1619,1722 от кв.42 и УПИ IV-1216, VI-1425, VII-1425, 

IX-1763,1766, X-1764,1766, XII-2058,1766, XIV-444, XV-441 от кв.43 и ул. рег. от о.т.361 

до о.т.678 и от о.т.677 до о.т.675 от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ за кв.42 и кв.43 
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по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна. (ПИ 10135.4501.436, 1723, 1722, 1619, 1216, 1425, 

1763, 1766, 1764, 2058, 444, 441), по заявление рег. №АУ084483Вл/25.08.2022 г. от 

Иван Тодоров и Никола Стоянов. 

 

- Постъпило е възражение рег. №АУ084483Вл-003Вл/27.09.2022г. от Гюлда 

Расимова, собственик на ПИ 10135.4501.445.  

                                                                                          /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

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

1828,2389 „за жилищно застрояване“ (ПИ 10135.4501.1828, 10135.4501.2389) в кв.63 и 

улична регулация от о.т.633 до о.т.635 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна, по 

заявление рег. №АУ085705Вл/29.08.2022 г. от Нейко Неделчев. 
 

- Разглеждане на становище рег. №РД22018338Вл/23.08.2022 г. от 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“  

ЕАД. 

                                                                                         /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

41. Разглеждане на заявление рег. №АУ103181Вл/17.10.2022 г.  с мотивирано искане 

по чл.150 от ЗУТ от „ДОРИС-Е“ ЕООД за допускане изработване на КПИИ на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XII-416 „за обществено обслужване“ (ПИ 10135.4504.416), кв.9 по 

плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-356/24.10.2019 

г. на Заместник-кмет на Община Варна. 

                                                                                          /Докладва арх. Цв. Наумова/ 

 

 

 

Район Одесос 

 

42. Разглеждане на заявление рег. № АУ098851ОД/05.10.2022 г. за разрешване 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-10 (ПИ № 10135.51.160), кв. 210 по плана 

на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Сава“ № 7. 

 

                                                   Докл. арх. Кр. Христов, арх. В. Савчев  

 

43. Разглеждане на заявление рег. № АУ101884ОД/13.10.2022 г. за разрешаване 

изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XI-18 (ПИ № 10135.51.167), кв. 210A по 

плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „М-р Минчо Димитриев“ № 19. 

 

                                                   Докл. арх. Ив. Тодорова, арх. В. Савчев  
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44. Предварително разглеждане по реда на чл. 128, ал. 9 от ЗУТ на проект за ПУП-

ПРЗ за УПИ VII-841 „смесено предназначение“ и УПИ VIII-841 „смесено предназначение“, 

ПИ № 10135.1506.841, кв. 137 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 

3. 

 Докл. арх. В. Савчев 

 

45. Разглеждане на заявление рег. АУ012796ОД_015ОД/19.10.2022 г. за 

преразглеждане на решение по т. 18 от дневния ред на ЕСУТ от Протокол № 34/04.10.2022 

г. във връзка с 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 

 

 

Район Младост 

 

46. Разглеждане на Заявление рег. №АУ101420МЛ/12.10.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за 

УПИ III-393 „за жил. стр.“, кв. 30 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, процедиран по реда 

на чл.128, ал.14 от ЗУТ.  

 

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 

 

 

47. Разглеждане на Заявление рег. №АУ077017МЛ/ 05.08.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за 

УПИ ХIV-1285 “за жил. строителство“, кв. 46 по плана на СО „Планова“ гр. Варна, процедиран 

по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ с отстранени забележки по т.82 в Протокол №31/ 

13,14.09.2022 г. 

 

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 

 

48. Разглеждане на Заявление рег. №АУ069621МЛ/ 09.07.2021 г. за приемане и 

одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) 

за УПИ ХХIХ-524 “за жил. строителство“, кв.61 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, 

процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ, с отстранени забележки по т. 83 в Протокол 

№31/ 13,14.09.2022 г. и т. 24 от Протокол №35/ 19.10.2021 г. на ЕСУТ.  

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 

 

49. Разглеждане на Заявление рег. №АУ103826МЛ/ 19.10.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за 

УПИ ХVI-885 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.3505.885), кв.11 по плана на СО „Сълзица“ гр. Варна, 

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

 

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 
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50. Разглеждане на Заявление рег. №АУ102758МЛ/ 17.10.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за 

УПИ ХIV-316 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-316 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.3505.316), кв.17 по плана 

на СО „Сълзица“ гр. Варна, процедиран по реда на чл.128, ал.14 от ЗУТ.  

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 

 

51. Разглеждане на Заявление рег. №АУ103205МЛ/ 18.10.2022 г. за приемане и 

одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за 

УПИ ХХХVI-690 „за жилищно“ (ПИ 10135.3506.690), кв.30 по плана на СО „Пчелина“ гр. 

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

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 

 

52. Разглеждане на писмо с рег. №ИИБ22002928ВН-001МЛ от 13.10.2022 г. от Дирекция 

ИИБ на Община Варна, за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл. 56, ал. 10 от 

ЗУТ за „обществена чешма“ в имот с идентификатор 10135.3515.63. 

 

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 

 

53. Разглеждане на заявление с рег. №АУ102408МЛ/ 14.10.2022 г. за допускане на 

ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XV-341 (ПИ 10135.3514.674), кв. 57 по плана на ЗПЗ, гр. 

Варна, одобрен със Заповед №Г-109/14.03.2007 г. на зам. Кмета на Община Варна.        

 

                                                                                         /Докладва арх. И. Димитров/ 

 

 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

 
54. Разглеждане на заявление вх. № АУ104491ТПЛ/20.10.2022 г. от „Хоум 45“ ЕООД за 

допускане до ПУП – ПРЗ за ПИ № 72709.40.69, местност Таш Тарла“, з-ще с. Тополи, 

Община Варна. 

 

                                                                                       /Докладва Ирина Добрева/ 

 

55. Разглеждане на заявления вх. №№ АУ055815ТПЛ/03.06.2021 г. и 

АУ055815ТПЛ_001ТПЛ/20.10.2022 г. от Женета Христова Жекова, Детелина Иванова 

Ставрева, Свилен Иванов Георгиев, чрез пълномощник Силвия Богданова Иванова за 

допускане до ПУП-ПРЗ за ПИ № 72709.27.50 и ПИ 72709.27.51, м-ст „Ачмите“, з-ще с. 

Тополи, Община Варна. 

 

                                                                                       /Докладва Ирина Добрева/ 
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Кметство с. Звездица 

 
56. Разглеждане на заявление рег.№АУ 101217 3ВЦ/11.10.2022г., за приемане и 

одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация и застрояване (ПРЗ) 

за УПИ VIII-1035, кв. 62 (ПИ 30497.505.1035) по ПУП - ПУР на с.о."Под село", с.Звездица, 

общ.Варна, одобрен с Решение No 797-5(14)/19.12.2012г. на Общински съвет - Варна. 

 

 

                                                                                       /Докладва Андрей Иванов/ 

 

 

57. Разглеждане на заявление рег.№АУ 073231 3ВЦ/27.07.2022г., за приемане и 

одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация и застрояване (ПРЗ) 

за УПИ XXX-856 и УПИ XXXI-855, кв.23 (ПИ 30497.505. по плана на с.Звездица, общ.Варна, 

одобрен с Заповед №10/15.01.1990г. на Председателя на СТУС – Варна. 

 

                                                                                       /Докладва Андрей Иванов/ 

 

 

58. Разглеждане Възражения по Заявление рег.№АУ 088247 3ВЦ/05.09.2022г., за 

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

застрояване (ПРЗ) за УПИ I-22 “за жил.стр.”, кв.13 (ПИ 30497.37.22) и уличната регулация 

от о.т.123 до о.т.125 по действащ ПУП – ПУР на с.о.“Орехчето“, с.Звездица, общ.Варна, 

одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна. 

                                                                                       /Докладва Андрей Иванов/ 
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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. 

 

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: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 7 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 
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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. 

 

По точка 13 докладва арх. Ил. Парашкевов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представената схема и предлага да се одобри. 

 

По точка 14 докладва арх. Зл. Илиева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

След разглеждане на КПИИ за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСРОЙКА НА СЪЩ. СГРАДА“, 

находяща се в УПИ VI-791, кв.78 по плана на 7-ми м.р. ,гр.Варна, общ.Варна, ул. 

„Преслав“ №3: 

По Част "Градоустройство" - Приема представения ПУП- ПРЗ и РУП за УПИ VI-791 "за 

смесено предназначение", кв.78, кв.78 по плана на 7-ми м.р. ,гр.Варна, общ.Варна, ул. 

„Преслав“ №3. Предлага да се издаде заповед по реда на чл. 129, ал.2 от ЗУТ, във връзка 

с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ. 

По Част "Инвестиционен проект" - Приема представения инвестиционен проект за обект: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСРОЙКА НА СЪЩ. СГРАДА, находяща се в УПИ VI-791, кв.78 по 

плана на 7-ми м.р. ,гр.Варна, общ.Варна, ул. „Преслав“ №3. Предлага на Главен архитект 
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на Община Варна да одобри представения инвестиционен проект във връзка с чл. 150, ал. 

3 от ЗУТ и да издаде разрешение за строеж. 

Частите на КПИИ да се съобщят едновременно на заинтересованите лица по чл. 131 от 

ЗУТ, на основание чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, при условията и по реда, предвидени за 

съобщаване на съоветните актове. 

 

По точка 15 докладва арх. В. Бузев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2464.1 

и 10135.2464.2 по КККР на гр. Варна, в кв.3 по плана на м-ст „Баба Алино“, на основание 

чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, чл.12 от ЗУТ и задание по чл. 125 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, при съобразяване с влезлия в сила РП на м-ст „Баба Алино“, 

одобрен със заповед №1451/26.06.1967 г. на Зам. министъра на МСА, 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. 

 

По точка 16 докладва арх. Л. Цекова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

След разглеждане на КПИИ за обект „СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“, ФАЗА: 

ТП, и ПУП- ПРЗ и Обемно пространствено проучване за УПИ III-779 "за смесено 

строителство", кв.33 по плана на „25-ти“ м.р.,гр. Варна, общ.Варна: 

По Част "Градоустройство" - Приема представения ПУП- ПРЗ и Обемно пространствено 

проучване за УПИ III-779 "за смесено строителство", кв.33 по плана на „25-ти“ м.р.,гр. 

Варна, общ.Варна. Предлага да се издаде заповед по реда на чл. 129, ал.2 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ. 

По Част "Инвестиционен проект" - Приема представения инвестиционен проект за обект: 

СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“, ФАЗА: ТП, находяща се в УПИ III-779 "за 

смесено строителство", кв.33 по плана на „25-ти“ м.р.,гр. Варна, общ.Варна. Предлага на 

Главен архитект на Община Варна да одобри представения инвестиционен проект във 

връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ и да издаде разрешение за строеж. 

Частите на КПИИ да се съобщят едновременно на заинтересованите лица по чл. 131 от 

ЗУТ, на основание чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, при условията и по реда, предвидени за 

съобщаване на съоветните актове. 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 37/ 25.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:___________П____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 37 от 25.10.2022 г. 

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

16 

 

  

  

Район „Приморски“ 

 

По точка 17 докладва арх. Жулев 

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 ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-

818 ”за жил. стр.” и УПИ XXXVIII-818 ”за жил. стр.”  (ПИ 10135.2575.818)  кв. 10, 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 18 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-4154”за 

жил.” (ПИ 10135.2552.4154), кв. 79 , 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 19 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Отлага разглеждането до окомплектоване на преписката и идентифициране на имот 

10135.2052.669. 

 

По точка 20 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Н. Рачински. 

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

5670”за жил.стр.” (ПИ 10135.2552.5670), кв. 112 , 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. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-1585”за 

паркинг ”, кв. 123 и УПИ III-1585,5346,5347”за жил.стр.”, кв. 176, по плана на кв. 

„Изгрев”, 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 22 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ V -639”за 

жил. стр.”, кв. 79 , 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 23 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Проектът не отговаря на чл.21, ал.1 от ЗУТ. 

 

По точка 24 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взеха отношение арх. Р. Рашев и инж. Р. Златев. 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ III-4754, 

кв. 38 по плана  на  КК „Чайка”, 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 25 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XV-7105 

и УПИ XVII-7105 (ПИ 10135.2520.7105)  кв. 161, по плана на СО „Траката”, 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. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се нанесе в проекта актуална кадастрална основа. 

В таблицата да се премахне графа по чл.15 от ЗУТ. 
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По точка 27 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се изследва действащият предходен план за имота, упоменат в Акта в узаконяване. 

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

 

По точка 28 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ V-195 „за 

жил. строит.“(ПИ 10135.2520.195)  кв. 81, по плана на СО „Траката”, 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 29 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XII-4154 

(ПИ 10135.2517.4154)  кв. 120, по ПУР 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/ 

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

 

По точка 30 докладва арх. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ III-1234 

(ПИ 10135.2517.1234)  кв. 133, по ПУР 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/ 

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

 

По точка 31 докладва арх. И. Жулев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане до ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2019.90, кв. 7 по 

плана на  „местност „Дели Сава“ и  местност “Саръ баир, на основание чл. 124а, ал.5 от 

ЗУТ, чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.12 от ЗУТ, и задание по чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от 

ЗУТ, при съобразяване с влезлия в сила ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв.3, кв. 4, кв.5, кв.6, 

кв.7, кв.8, част от устройствена зона Жм ( „местност „Дели Сава“ и местност “Саръ баир“), 

одобрен с Решение 242-8 от Протокол 7/20.04.2016 г. на Общински съвет–Варна и в 

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

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 37/ 25.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:___________П____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 37 от 25.10.2022 г. 

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

19 

 

  

  

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. 

 

 

 

Район Аспарухово 

 

По точка 32 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане на ПУП-ПРЗ в обхват по смисъла на чл.44, ал. 

2 от ПНПОУП: ПИ 5065.20, 5065.37, 5065.38, 5065.17, 5065.18, 5065.18, 5065.7, 5065.9, 

5065.49, 5065.50, 5065.43, 5065.44, 5065.21, 5065.10, 5065.23, 5065.24, 5065.27, 5065.51 

и 5065.13 за част от кадастрален район 5065, местност „Патрабана“, на основание чл. 

124а, ал.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 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 33 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема представения проект във връзка с чл.128, ал.14 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ XI – 5403 

„за жил. строителство“, кв. 108,  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.    
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По точка 34 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

планове. 

 

По точка 35 докладва арх. В. Куликов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

4127 и УПИ XXXVII - 4127, кв. 45/ПИ 10135.5545.4127/,  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.    

 

 

 

Район Владислав Варненчик 

 

По точка 36 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Н. Рачински и инж. Р. Златев. 

Дава положително становище за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 

41007 „за търговски комплекс“ (ПИ 10135.4041.7) и УПИ 410008 „за търговски център“ 

(ПИ 10135.4041.8), кв.6, м-ст „Трошеви ниви“, община Варна, одобрени със Заповеди №Г-

113/23.05.2006 г. и №Г-153/04.05.2006 г. на Заместник-кмет 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, 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.135, ал.3 от ЗУТ. 

 

По точка 37 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи съгласие от Дирекция ОСИСД при Община Варна за включване в 

процедурата. 
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По точка 38 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIII-1600 „за жилищно застрояване“ 

(ПИ 10135.4501.1600), кв.2 от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ за кв.2 по плана на СО 

“Ментеше“, гр. Варна, приет с протокол № 15/12.04.2016г., т.32 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. 

 

По точка 39 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

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

Не уважава възражение рег. №АУ084483Вл-003Вл/27.09.2022г. ПИ 10135.4501.445 не 

попада в обхвата на разработката. По отношение на чл. 16 от ЗУТ е трябвало да се обжалва 

при одобряването но ПУП-ПУР на СО „Ментеше“ от Общински съвет- Варна. 

 

Приема представения ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-436, VIII-436, XI-1723, XII-

1619,1722 от кв.42 и УПИ IV-1216, VI-1425, VII-1425, IX-1763,1766, X-1764,1766, XII-

2058,1766, XIV-444, XV-441 от кв.43 и ул. рег. от о.т.361 до о.т.678 и от о.т.677 до о.т.675 

от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ за кв.42 и кв.43 по плана на СО „Ментеше“, гр. 

Варна. (ПИ 10135.4501.436, 1723, 1722, 1619, 1216, 1425, 1763, 1766, 1764, 2058, 444, 

441).  

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 40 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение инж. Ангелов. 

Да се коригира зоната на застрояване съобразно писмо от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“  

ЕАД. 

 

По точка 41 докладва арх. Цв. Наумова 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Дава положително становище за допускане изработване на КПИИ на ПУП-ПРЗ за 

изменение на УПИ XII-416 „за обществено обслужване“ (ПИ 10135.4504.416), кв.9 по 

плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-356/24.10.2019 

г. на Заместник-кмет на Община Варна, на основание чл.150, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.135, 
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ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ, в 

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

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

спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, при запазване 

на ценната едроразмерна растителност. 

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

чл.148 ал.3 от ЗООС. 

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.150, ал.1 от ЗУТ. 

 

 

Район Одесос 

 

По точка 42 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

В заявлението да се включат и собствениците на УПИ  I-789 и УПИ  I-557. 

 

По точка 43 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема представената скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, поради следните 

забележки: 

 Извадката не е коректна; 

 Предложението  е в несъответствие с изискванията на чл.27, ал.2 и ал.3 от ЗУТ; 

 В таблицата и матрицата от графичната част има несъответствие в начина на 

застрояване, като и двете са в несъответствие със зона Смф по ОУП; 

 

По точка 44 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взеха отношение арх. Вл. Рачев и инж. А. Ангелов. 

Съгласува представения проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VII-841 „смесено предназначение“ и 

УПИ VIII-841 „смесено предназначение“, кв. 137 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, бул. 

„Христо Ботев“ № 3. 

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. 
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По точка 45 докладва арх. В. Савчев 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Потвърждава свое решение по точка 18 от Протокол №34/04.10.2022 г. 

 

 

 

 

Район Младост 

 

По точка 46 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Проектът е изработен върху не актуална кадастрална основа. 

 

По точка 47 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Проектът е изработен върху не актуална кадастрална основа. 

 

По точка 48 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се изпълни забележка 2 /две/ по решение по точка 24 от Протокол №35/19.10.2021 г.  

 

По точка 49 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема. 

Да се докаже % на преобладаващата зона по ОУП. 

В таблицата - % на озеленяване. 

Хидрология за корекция на дерето или да се отдръпне застрояването. 

 

По точка 50 докладва арх. И. Димитров 

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 ПУП-ПРЗ за ) за УПИ ХIV-

316 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-316 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.3505.316), кв.17, по плана на 

СО „Сълзица“, 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.    

 

 

http://www.varna.bg/


 
ОБЩИНА ВАРНА 

                                                                         

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

ПРОТОКОЛ  № 37/ 25.10.2022 г. 
 

 

 

 

  
Председател: ___________П___________ Зам.председател:___________П____________   
___________________________________________________________________________________________________ 

Експертен съвет по устройство на територията  № 37 от 25.10.2022 г. 

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

24 

 

  

  

По точка 51 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Проектът на ПУП-ПРЗ да се съобрази с ОУП на Община Варна и с идеен проект на „Леко 

метро“, като се съгласува с проектантите на проекта. 

 

По точка 52 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

КАТ – Варна да потвърдят своето становище, дадено по одобрена схема на ПО на Район 

Младост, във връзка с промяна на предназначението на преместваемият обект от павилион  

- за обществена чешма. 

 

По точка 53 докладва арх. И. Димитров 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се прекрати процедурата по реда на чл.56, ал. 1 от АПК. 

Да се процедира по чл.140 от ЗУТ. 

 

 

Кметство с. Тополи 

 

По точка 54 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се нанесе землищната граница и регулацията на бул. Девня в опорният план. 

Да се представи Транспортно-комуникационно решение. 

 

По точка 55 докладва Ирина Добрева 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Да се представи опорен план и съгласувано с АПИ Транспортно-комуникационно решение, 

което да е в обхват до действаща улична регулация. 

 

 

 

Кметство с. Звездица 

 

По точка 56 докладва Андрей Иванов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Не приема, поради следните забележки: 

 Кадастралната основа не е актуална; 

 Да се покаже имотната граница; 

 Котировки; 
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По точка 57 докладва Андрей Иванов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

Приема обявения по 128, ал.3 от ЗУТ проект на  ПУП-ПРЗ за за УПИ XXX-856 и УПИ XXXI-

855, кв.23, по плана на с.Звездица, 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 58 докладва Андрей Иванов 

След станалите разисквания ЕСУТ  

               РЕШИ: 

По представената задача не взе отношение арх. Р. Рашев.  

Уважава постъпилото възражение да се осигури достъп до имот с идентификатор с 

30497.37.25. 

Да се уточнят линиите в легендата. 

Връща планът за цялостна преработка, след което да се обяви по реда на чл.128, ал.11 от 

ЗУТ и да се внесе в ЕСУТ за приемане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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