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ПРОТОКОЛ 
 

№ 2 
 
Днес 04.02.2020 г. от 10:00 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 
Мартин Андонов  
Огнян Къчев 
Светлозар Чорбаджиев 
Цончо Ганев 
Юлияна Боева 
 
Отсъстваха:  
Светлан Златев 
Мартин Байчев 
 
Присъстваха още:  
Деяна Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна, 
Виктор Бузев – главен архитект на Oбщина Варна,  
Иглика Стамова – главен юрисконсулт към дирекция АГУП, 
арх. Александър Минчев – варненско студио „АМ Проджект“ и 

представител на проектантски екип от Холандия.  
 
 
Щериана ИВАНОВА 
Добър ден на всички! Имаме необходимия кворум и откривам 

заседанието на ПК „Архитектура и градоустройство“.  
Преди да подложа на гласуване дневния ред, моля за Вашите 

предложения за допълнение. Заповядайте, г-н Атанасов! 
 
Генадий АТАНАСОВ 
В точка „Разни“, моето предложение е да дадем думата на арх. 

Александър Минчев – представител на проектантски екип от Холандия, 
относно представянето на проект за „Нова сграда на Регионална библиотека 
„П.Р. Славейков“, гр. Варна. 
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Председателят на ПК „Архитектура и градоустройство“ предложи 
заседанието да протече при следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ066210ВН-013ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ Х-154 „за 
жилищни сгради и трафопост“, кв. 6, по плана на кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, община Варна.  

2. Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002259ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване за УПИ VІ-4044011; VІІ-4044037; 
УПИ VІІІ-4044012 и УПИ Х-4044086, кв. 9, по плана на Западна 
промишлена зона ІІ част, гр. Варна по съдебно решение № 1419/02.07.2018 
г. на Административен съд – Варна. 

3. Разни. 
– Информация от арх. Александър Минчев – представител на 

проектантски екип, относно представянето на проект за „Нова сграда на 
Регионална библиотека „П.Р. Славейков“, гр. Варна.  

 
Резултати от гласуването: за – 13; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Щериана ИВАНОВА 
Предлагам да разгледаме доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ066210ВН-013ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ Х-154 „за 
жилищни сгради и трафопост“, кв. 6, по плана на кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, община Варна.  

Давам думата на арх. Виктор Бузев. Заповядайте! 
 
Виктор БУЗЕВ 
Става въпрос за изменение в подробния устройствен план, който се 

намира в кк „Св. Св. Константин и Елена“. По действащия в момента план 
от 2017 г. отреждането на УПИ Х-154 в кв. 6 е „за хотел, жилищна сграда и 
трафопост“. Желанието на възложителя е да не изгражда хотела, а да 
изгради само „жилищна сграда и трафопост“. Именно тази промяна в 
отреждането на това УПИ, налага изработването на ПУП – ПРЗ, изменение 
на действащия план. Не се променят параметрите на застрояването, които са 
по приетия план, а единствено отпада от отреждането „хотел“ и остава само 
„жилищна сграда и трафопост“. Това е същността на изменението.  
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Щериана ИВАНОВА 
Давам думата за мнения и становища. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Въпроса ми е – Защо собственика от „хотел“ го прави „жилищна 

сграда“? Все пак е курортен комплекс. Какви са му намеренията на този 
инвеститор да промени от хотелска част, да бъде за жилища? 

 
Виктор БУЗЕВ 
Пак ще ви повторя. Отреждането в оригиналния проект е „за хотел, 

жилищна сграда и трафопост“, а в новото отреждане отпада думичката 
„хотел“ и остават другите две „за жилищна сграда и трафопост“. В Наредба 
7 за прилагане на нормативите за застрояване към Закона за устройство на 
територията пише, че в курортните зони могат да се строят жилища. 
Предполагам, че това го е подтикнало този инвеститор, не мога да 
коментирам инвестиционните намерения на собственика, но са спазени 
нормативните изисквания.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Арх. Бузев правилно го каза – има законови разпоредби по Закона за 

устройство на територията, които казват какво може и какво не може. 
Изчитайки предложението в този му вид, нормативните документи 
позволяват такава промяна и законово то е издържано. Всякакви решения 
извън това биха били във вреда на Община Варна и биха завършили в съда. 

 
Щериана ИВАНОВА 
Колеги, предлагам Ви да гласуваме доклада от Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, Заповед № 340/27.06.2019 г. на Главен архитект на Община 
Варна за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на основание 
чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135, 
ал. 2 от Закона за устройство на територията, като се имат предвид решение 
по т. 4 от Протокол № 38/22.10.2019 г. на ЕСУТ при Община Варна, 
административна преписка с рег. № АУ066210ВН/08.07.2019 г. и по доклад 
от Кмета на Община Варна с рег. № АУ066210ВН-013ВН/30.01.2020 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот X-154 „за жилищни 
сгради и трафопост“, кв. 6, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, 
община Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със заповед № 
РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи 
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на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 
Варна пред Административен съд – Варна. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 11, против – 0, въздържали се – 3; 

предложението се приема. 
 
 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

Щериана ИВАНОВА 
Предлагам да разгледаме доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002259ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване за УПИ VІ-4044011; VІІ-4044037; 
УПИ VІІІ-4044012 и УПИ Х-4044086, кв. 9, по плана на Западна 
промишлена зона ІІ част, гр. Варна по съдебно решение № 1419/02.07.2018 
г. на Административен съд – Варна.  

Давам отново думата на арх. Виктор Бузев. Заповядайте! 
 
Виктор БУЗЕВ 
Тук става въпрос за подробния устройствен план на Западна 

промишлена зона ІІ част, нещо което гласува Общински съвет – Варна, 
решение № 730-3(20)26,27.07.2017 г. След това решение, собственици на 4 
имота са подали възражения и е образувано административно дело № 
2833/2017 г., с което се отменя решението на Общински съвет в частта на 4-
те имота. Това е около 1% от територията на целия план, който 
предвиждаше разширение на ЗПЗ в западно направление. Предвидено е 
ново разпределение на въпросните имоти и отново въвеждане на улична 
регулация в частта, в която е била съборена от съда. Собствениците са 
запознати с промените и имаме уверението от тяхна страна, че няма да ги 
обжалват. Така планът на Западна промишлена зона – II част ще бъде приет 
в неговата цялост и ще може да се пристъпи към работа. Допустимото 
застрояване е за незамърсяващи производствени и логистични дейности, 
които са свързани с търговия, складови бази, високотехнологични 
предприятия и други. 

 
/Арх. Бузев представи на комисията чертеж на Подробния 

устройствен план – План за регулация и план за застрояване на Западна 
промишлена зона, ІІ част./ 

 
Щериана ИВАНОВА 
Колеги, моля за Вашите мнения и становища. 
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Димитър ЧУТУРКОВ 
Колеги, в Западна промишлена зона разчитаме на това, там да се 

развият производства и да се разкрият нови работни места. След като има 
ограничение за незамърсяващи производства, това е добре. 
Инфраструктурата, която общината трябва да изгради – и там се регулират 
нещата и смятам, че има резон в това предложение. Във връзка с това искам 
да направя едно допълнително предложение, което не кореспондира с 
дневния ред и то е свързано с оформянето на Индустриалната зона във 
Варна. Имам желание на отделно заседание на комисията, да се запознаем с 
това – до къде е стигнала разработката за тази зона и какво се предвижда в 
близко време. Това е необходимо, тъй като ние нямаме такава индустриална 
зона и Варна трябва да възстанови облика си на индустриален град. Самата 
територия е много подходяща и е привлекателна и смятам, че общината 
трябва да направи всичко възможно с оглед на това, да се привлекат 
подходящи инвеститори. 

 
Щериана ИВАНОВА 
Благодаря, г-н Чутурков! Напълно подкрепям казаното от Вас. 

Колеги, предлагам да гласуваме доклада от Кмета на Община Варна и да 
вземем следното решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, чл. 129, ал. 1 от Закона 
за устройство на територията и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20002259ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот VI-4044011; VI1-4044037; урегулиран поземлен 
имот VIII-4044012 и урегулиран поземлен имот Х-4044086, кв. 9, по плана 
на Западна промишлена зона II част, гр. Варна въз основа на съдебно 
решение № 1419/02.07.2018 г. по административно дело № 2833/2017 г. на 
Административен съд – Варна. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи 
на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 
Варна пред Административен съд – Варна. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 14, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
ТРЕТА ТОЧКА.  

 
Щериана ИВАНОВА 
Колеги, преди представянето на проекта за „Нова сграда на 

Регионална библиотека „П.Р. Славейков“, давам думата на г-н Бузев да ни 
представи информация за конкурса.  

 
Виктор БУЗЕВ 
Проведе се международен архитектурен конкурс, в който участваха 

370 екипа от цял свят. Екипът, който беше избран от международното жури 
с мое участие, е екип млади архитекти от Холандия. След като спечелиха 
конкурса трябваше да се възложи изработването на технически работен 
проект. За да могат да работят на територията на България те проучиха 
архитектурните бюра в цялата страна, за да си намерят партньор, с който да 
работят, съгласно изискванията на българското законодателство. Това се 
случи в лицето на арх. Минчев. Чертежите на проекта са подпечатани, както 
от холандските архитекти, така и от него като техен партньор на 
територията на Република България. Затова Ви предлагам, да му дадем 
думата, за да ни каже повече за проекта. 

 
Александър МИНЧЕВ 
Казвам се арх. Александър Минчев. Представител съм на 

проектантски екип. Благодаря на архитект Бузев, че накратко представи 
цялата процедура. Имаме разработен проект, който считам, че ще се получи 
един доста сполучлив проект за Варна и обществеността. Предвид 
стартирането на новата финансова година, може би малко със закъснение, 
но все пак исках да представя на Вашето внимание този проект и да 
повдигна въпроса за евентуално негово реализиране. Не знам дали тази 
година или следващата, но искам на дневен ред да предоставим някаква 
информация на обществеността като цяло. Този проект обединява всички 
звена на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“, които са „пръснати“ 
на няколко места в града, в една обща сграда. Като параметри проекта има 
разрешение за строеж от месец април 2018 г. с обща застроена площ около 
28 500 кв. м, от които 11 200 кв. м са подземен паркинг, който е на три нива 
– около 300 автомобила. Първия етаж на сградата – около 1 900 кв. м са 
отделени за семинарен център, работни помещения, конферентна зала, 
презентационни зали за отдаване под наем и провеждане на мероприятия, 
които могат да бъдат стопанисвани от Община Варна. Следващите пет 
етажа на библиотеката са отделени изцяло за  библиотечния фонд с 
включено книгохранилище, което е от национално значение. Изключително 
важна за града и обществото сграда, която предоставя обществени 
пространства изцяло достъпни и отворени за обществеността. 
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Виктор БУЗЕВ 
В подкрепа на колегата Минчев искам да кажа, че разрешението за 

строеж, което е издадено през април 2018 г. след 14 месеца губи правната си 
сила, ако не се започне да се открие строителна линия, след което има 5 
години, за да се завърши. Законодателят предвиди изменение в ЗУТ от 
миналата година за разрешенията за строеж, които могат да се презаверяват 
еднократно. Като цяло стартирането ще бъде труден процес, но така или 
иначе имаме 14 месеца до стартирането на библиотеката, за да се 
възползваме от това разрешение за строеж. В противен случай нещата се 
връщат в изходна позиция. Не мога да бъда категоричен за сумата на 
проекта, но в самото задание за проектиране беше записано „бюджета на 
проекта да не надхвърля сумата от 40 млн. лв.“.  

 
Александър МИНЧЕВ 
От инвестиционна политика изчислиха сумата от 39 млн. и 500 хил. 

лв., това е с обзавеждане и оборудване. 
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
От къде можем да започнем? 
 
Виктор БУЗЕВ 
Като цяло с бюджета. Има оценка от Инвестиционна политика като 

стойност. Нещата може да се случат поетапно. 
 
Йордан ПАВЛОВ 
Проекта е страхотен, аз имах късмета да участвам в организацията на 

конкурса. Той е направен не, за да бъде една библиотека, а да бъде място, 
което да се ползва от хората. Ние от такава библиотека имаме нужда, да 
имаме нещо, както трябва направено – модерно, красиво и използваемо. В 
момента ние не мисля, че можем да вземем решение дали ще правим или 
няма да правим библиотека. Трябва да мислим за вариант, да се обсъди по-
широко този въпрос. 

 
Щериана ИВАНОВА 
Определено този проект е прекрасен и аз като почитател на книгите, 

много бих се радвала ако има такова място. Варна има нужда от място, 
където да се осъществява социален контакт между различните възрастови 
групи. В качеството си на Председател на комисия „Архитектура и 
градоустройство“ бих Ви казала, че подкрепям този проект и дано да успеем 
да стигнем до реализацията му. 

 
Виктор БУЗЕВ 
Изграждането на нова сграда на Регионалната библиотека „П.Р. 

Славейков“ е кауза за цяла Варна. Това не е строителство на една къща за 
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книги, а огромен проект. От нас се иска да направим първата крачка, аз 
лично съм оптимист в това и вярвам в себе си. Сигурен съм, че съществуват 
хора, които биха помогнали за осъществяването на каузата. Тръгнем ли с 
изпълнението на този проект, аз смятам, че връщане назад няма и ще го 
завършим рано или късно. Можем да започнем със строителството на 
подземния паркинг, който ще е на три нива, а следващата стъпка да е 
изграждането на сградата. Оборудването и обзавеждането биха могли да са 
в отделна процедура и за тях да се търси европейско финансиране. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
Край на заседанието: 10:50 часа 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:                                                         
 
_________________                                                   _________________ 
/Щериана ИВАНОВА/                                            /Светлана ПЕТРОВА/ 


