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ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 
Днес 29.01.2020 г. от 14:00 часа се проведе заседание на 

ПК„Aрхитектура и градоустройство”. 
На заседанието присъстваха следните общински съветници: 
Щериана Иванова – председател  
Адиле Кямил 
Генадий Атанасов 
Димитър Чутурков 
Иван Иванов 
Йордан Павлов 
Йорданка Проданова 
Красен Иванов 
Мария Ангелова-Дойчева 
Огнян Къчев 
Светлан Златев 
Светлозар Чорбаджиев 
Цончо Ганев 
Юлияна Боева 
 
Отсъстваха:  
Мартин Андонов 
Мартин Байчев 
 
Присъстваха още:  
Деяна Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна, 
Виктор Бузев – главен архитект на Oбщина Варна,  
Христо Иванов – зам.-кмет на Община Варна, Десислава Борисова – 

директор на дирекция „АГУП“ при Община Варна,  
Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна,  
Янко Станев – зам.-председател на Общински съвет – Варна,  
Христо Атанасов – зам.-председател на Общински съвет – Варна, 

Мартин Златев и Стела Николова – общински съветници. 
 
Председателят на ПК „Архитектура и градоустройство“ предложи 

заседанието да протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20001428ВН/22.01.2020 г., рег. № РД20001428ВН–001ВН/22.01.2020 г. и 
искане от групата на Коалиция „БСП за България“ с рег. № 
ОС20000067ВН/28.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на 
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проектобюджета на Община Варна за 2020 г., в частта касаеща „Програма за 
проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности 
по бюджета за 2020 г. – 2022 г.“ /Приложение № 23/. 

2. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Щериана ИВАНОВА 
Предлагам да разгледаме предложенията от Кмета на Община Варна и 

искането за допълнение от групата на Коалиция „БСП за България“, относно 
обсъждането и приемането на проектобюджета на Община Варна за 2020 г., в 
частта касаеща „Програма за проектиране на обекти, включително обекти – 
недвижими културни ценности по бюджета за 2020 г. – 2022 г.“ 

Давам думата на арх. Виктор Бузев да ни запознае с Програмата! 
 
/Архитект Бузев представи Програмата за проектиране на обекти, 

включително обекти – недвижими културни ценности по бюджета за 2020 
г. – 2022 г. /Приложение № 23/, приложена към Протокола./ 

 
Щериана ИВАНОВА 
Давам думата за мнения и становища. 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
За последния проект, който казахте, че е много стар, цифрата от 700 

хил. лв. как е прогнозирана? 
 
Виктор БУЗЕВ 
На база на обхвата, който е като площ. Когато става въпрос за такива 

проекти се правят много сериозни проучвания – за броене; за анкети; за 
различни способи за изследване на трафика; през различните сезони и часове 
на денонощието според натоварването. Това става с много хора, не става 
само с машинка или с един човек. Другото което е, че в конкретния случай 
става въпрос за изпълнен подлез, който свързва кв. „Левски с кв. „Чайка“. 
Трябва да се прави обследване и паспортизация на това съоръжение. Има 
фактори, по които трябва се съобрази самото решение и са заложени средства 
за обследването на тези съоръжения, които там съществуват. Ще се проведе 
търг за избор на изпълнител и предполагам, че най-ниската цена ще спечели. 
Това е максималната стойност. Предполагам, че на самия търг ще се появят 
други предложения. 

 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА  
Изработването на макета – 35 хил. лв. също ми се вижда голяма цифра? 
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Виктор БУЗЕВ 
Всъщност е крайно недостатъчна. Затова не съм го направил още. 

Надявам се, че 3D принтерите ще успеят да влязат в тази цифра. За 
съжаление много е малка даже. Затова  няма интерес, иначе го залагаме в 
продължение на три години, но за момента няма желаещ за такава сума. 
Моята надежда са 3D принтерите, които все повече и повече се 
усъвършенстват . 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Амбициозен проектобюджет в частта за Архитектурата. Поздравления! 

Не искам да бъда критичен. Искам да бъда градивно критичен. Първо, мисля, 
че публичния регистър би трябвало да се изнесе на входно място в началото  
на линка на Община Варна.  Второ, чл. 63, ал. 1 от ЗУТ гласи, че Кмета на 
Община Варна е длъжен, освен да организира и състави такъв публичен 
регистър, и да го актуализира. От тогава до сега има назначен един експерт, 
който отговаря пряко за този  публичен регистър на зелените площи, но ние 
нямаме актуален регистър. Имаме изработен такъв със своите недостатъци и 
упреци. Освен това, чл. 63, ал. 4 от ЗУТ гласи, че тези ПУП-ПРЗ-та, трябва 
задължително да се придружават от справка за картотекирана растителност и 
геодезическо заснемане на зелените площи заверени от общинските органи 
по озеленяване. Така или иначе тези неща кореспондират и са свързани. Това 
е една симбиоза – този бюджет. Това ми е идеята – да има синхронизация на 
тези действия.  

 
Иглика СТАМОВА 
Категорично мога да Ви кажа, че който е поискал справка за 

картотекираната растителност, и точно по отношение процедиране на ПУП-
ове, съвсем официално се получава становището от отдел „Озеленяване“. 

 
Десислава БОРИСОВА 
Това не е предмет на Закона на устройство на територията. Това не се 

изисква към издаването на преписката, защо трябва да утежняваме 
инвеститорите, когато ние можем сами да си направим тази  справка. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Просто исках да заостря вниманието на презастрояването в града ни. 

Перфектна е програмата, така както я представя г-н Бузев. По принцип аз съм 
„за“ такова нещо. Не може да сме „против“ за хубавите неща. Няма как да 
стане. Но да става по правила. Не съм убеден, че начина по който се строи 
или се правят ремонтните дейности, се задава от „Архитектурата“. Това не е 
упрек, а просто да се случват нещата. Аз съм „за“ това нещо, но да има 
правила.  

 
Виктор БУЗЕВ 
Зеления регистър обхващаше териториите в чертите на града, които са 
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публични общински площи, държавни терени и частни незаградени площи. В 
заградените частни имоти екипа, който работеше нямаше достъп до тях и не 
успя да заснеме там растителността. Това, което се осъществи като продукт 
беше в “AutoCAD” направен, което не може да се отваря от всеки един в 
интернет. Това, което съм възложил в момента като задача е в географската 
информационна система, която изграждаме в момента (това са всички 
устройствени планове, които са в сила), да има слой, който да бъде точно в 
зеления регистър. В него освен заснетото съществуващо, ще се включва и 
поддръжката на цялата зелена система, което ще се актуализира 
ежеседмично. Полагам усилия това нещо да бъде факт в най-скоро време. 
Благодаря! 

 
Янко СТАНЕВ 
В момента разглеждаме бюджета на ПК „Архитектура и 

градоустройство“. В него естествено, са стратегическите концепции. Общия 
устройствен план на Варна има нужда от оптимизация, но ние не можем да 
променяме основния Закон на Варна на всеки 5 години. Това е невъзможно. 
Има оптимизация, тъй като има промяна на условия – нови европейски 
директиви, нови законодателства и други. Общия устройствен план е Закон, 
поне за мен е така. В Програмата всичко, което е предложено, е съобразено с 
този Закон. Ако ще се критикуваме, ще трябва да бъде за нещата, които не 
успяваме да извършим по този Закон, който съществува или грешим. 
Харесвам това, което предлага екипа подготвил тази Програма, защото това е 
допълнение към Стратегията за развитието на Варна. Благодаря! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По отношение на призивите за промяна на Общия устройствен план, 

които някои хора твърдят, че са mанацея за презастрояването в града ни. 
Каня всички, които желаят това нещо да се направи, да дадат конкретни 
предложения, а не само да говорим, че трябва да променим Общия 
устройствен план. Каним Ви колеги съветници, които говорите за промяна на 
ОУП, което няма нищо общо с тази Програма, да седнем конструктивно и да 
видим какво може да се направи конкретно, разбира се спазвайки 
съответната процедура, като имате предвид, че крайното решение не е от нас. 
Благодаря! 

 
Щериана ИВАНОВА 
Нека преминем към искането, което от групата на Коалиция „БСП за 

България“ са внесли. Г-н Бузев, моля за Вашето становище! 
 
Виктор БУЗЕВ 
Аз мога да ги коментирам единствено от страна на устройство на 

територията. По финансовата обосновка не мога да дам становище. „Искане 
за проектиране и изпълнение на ПУП – ПРЗ за изграждане на второстепенна 
улица на поземлен имот 10135.2553.406, която е върху имот общинска 
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собственост между ул. „Роза“ и ул. „Синчец“, необходимо за оптимизиране 
на градската инфраструктура на междублоковото пространство и достъп на 
МПС със специален режим на движение – линейки, пожарни, автомобили 
пред № 21, 23А, 23Б на ул. „Роза“ и № 6, 6А на ул. „Синчец““. Ще 
коментирам единствено и само улицата, тъй като междублоковото 
пространство там сте наясно, че е частна собственост – парцел, така че аз не 
мога да го коментирам. Там има направено допускане за подробен 
устройствен план. Искането за проектиране на ПУП – ПРЗ започва с 
допускане. Такова е направено, но тъй като имаше сигнали от околните 
сгради, където живеят наши съграждани, ние им отговорихме веднъж, че по 
смисъла на ЗУТ не са заинтересована страна. Те настояха да бъдат 
конституирани като такава и ние пратихме преписката към Съда. Съдът ги 
конституира като заинтересована страна и в момента има образувано дело по 
темата, по отношение на допускането. Съдът ще каже дали е допустима тази 
жалба или не. Това нещо, когато и да стане, тогава ще може да се довърши 
подробния устройствен план. Той включва в себе си и урегулирането точно 
на този парцел, като второстепенна улица. Така, че това нещо на практика се 
случва, въпреки че аз няколкократно се мъчех да обясня на нашите 
съграждани, които бяха против, че за да стане това „улица“, трябва да има 
ПУП. Но те през цялото време настояваха, че не искат ПУП.  Малко трябва 
да се помогне и Ви моля наистина, за да стане уличната регулация, трябва да 
стане с минимум план за улична регулация. В случая сте написали ПРЗ, то 
ще обхване и цялото пространство, а не само парцела „за улица“. Така, че 
това нещо в момента е в административна процедура.  

Второто „Искане за проектиране и изпълнение на ПУП – ПРЗ за 
изграждане и обособяване на паркоместа пред бл. 6, бл. 8, бл. 8а, бл. 10 на ул. 
„Васил Петлешков“ на поземлен имот 10135.2555.94 и поземлен имот 
10135.2555.95, област Варна, Община Варна, град Варна, район 
„Приморски“, ул. „Васил Петлешков“, вид собственост – общинска частна, 
вид територия – урбанизирана с цел подобряване на инфраструктурата на 
района“. Предполагам, че става въпрос за отсечката между бул. „Васил 
Левски“ и входа на Техническия университет. Там действащия план към 
момента, няколкократно сме го коментирали този въпрос, действащата 
улична регулация включва в себе си от една страна – отводнителния канал, а 
от другата страна – триетажните блокчета до цветарниците. Цялото това 
нещо, което е улица, паркиране, зелена площ, пешеходна част и още малко 
зелена площ е „улична регулация“. Ние можем да преминем директно по 
Ваше предложение, към проектиране на самото разграфяване или изграждане 
като детайл на самите паркоместта, с цел регламентиране. Давам пояснение, 
че това нещо ще го обсъждаме, но директно трябва да се възложи 
изследването и проектиране на това нещо, а не да правим ПУП, защото ПУП-
а работи.  

Третата точка, която предлагате това е нещо, което преди години аз от 
трибуната на Общински съвет обещах, че ще го направя, че ще се боря за 
това нещо. Това е един казус, като стотици други казуси в града ни, по 
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отношение на възстановяване на частна собственост върху вече реализирана 
улица. Това е собственост на фирма „Днепър“ ООД, която е там в района на 
десети клон, където беше тръгнал един подробен устройствен план. Плана е 
този имот да бъде изместен от улицата и да се нанесе в пространството пред 
блок „Кольо Фичето“. Този имот, който е пред блока е общинска частна 
собственост, за момента нямаме данни при нас етажната собственост да е 
заявила, да си изкупи прилежащата площ към блока. Това, което вие 
предлагате, нали сега думи като „принудително отчуждаване“ в ЗУТ няма 
такъв термин, но може да бъде обезщетен собственика или на друго място с 
друг имот, или с паричен еквивалент. Тази територия, като общинска частна 
собственост отреждането й е за публични мероприятия. Ако се отреди УПИ 
„за озеленяване“ това означава, че този акт от общинска частна трябва да се 
превърне в общинска публична собственост и по-голяма защита от това за 
момента Закона не дава.   Това предложение ще го изследвам, тъй като блока 
трябва да участва като съсобственици в УПИ-то, нали?! Това също ще е 
дълъг процес, но аз подкрепям това предложение по този начин да се направи 
– с изработване на ПУП „за озеленяване“ и променянето на собствеността от 
общинска частна в общинска публична собственост. Това е единствения 
начин. На четвърта страница „Разработване на ПУП – ПРЗ за имоти 
общинска собственост по Годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост“ заложения бюджет там е 47 415 лв., смятам че с една 
малка част от тях ще успеем да изпълним трета точка от Вашето 
предложение. Така, че да кажем, че ги има заложени за конкретно 
предложение. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Има предвидени средства за разработване на „Общински план за 

развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община 
Варна 2021 г. – 2027г.“ След това има вече същото нещо – изменение на 
„Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна  2014 
г. – 2020 г.“ и актуализация на Общински план. Какво налага сега да правим 
тази актуализация? След като ще изработвате за 600 000 лв. единия и още 
300 000 лв. за актуализация на този, който изтича. И каква е разликата? 

 
Виктор БУЗЕВ 
Плана, който изтича има започнати проекти, които се реализират по 

него. Той представлява вид устройствен план, който определя зони за 
въздействие. Това, което е в периода 2014 г. – 2020 г. актуализацията, 
означава, че има обществено значим обект, но е останал извън тази зона за 
въздействие. Идеята е така да се актуализира плана, че тези имоти, които в 
годините е имало необходимост да бъдат изградени, да попаднат и в новия 
план от 2020 г. до 2027 г. В Плана от 2020 г. до 2027 г. следват обекти, 
различни от първоначалния списък или такива, които не са реализирани в 
предходния период. Сумите са такива, защото единия план частично ще се 
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промени. Общинския план за развитие през десет години се актуализира по 
закон.  

 
Щериана ИВАНОВА 
Благодаря за изчерпателния отговор. Колеги, предлагам да гласуваме 

писмото, което ще бъде изпратено към ПК „Финанси и бюджет“. 
ПК „Архитектура и градоустройство“ дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2020 г., в частта касаеща „Програма за 
проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности 
по бюджета за 2020 г. – 2022 г.“ /Приложение № 23/ и препраща към ПК 
„Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 12, против – 0, въздържали се – 2; 

предложението се приема. 
 
 

ВТОРА ТОЧКА. РАЗНИ. 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателя на комисията.  

 
Край на заседанието: 15:20 часа 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „АРХИТЕКТУРА  
И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:                                                         
 
_________________                                                  _________________ 
/Щериана ИВАНОВА/                                           /Светлана ПЕТРОВА/ 
 
 


