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ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

Днес 11.12.2020 г. от 14:30 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

„Aрхитектура и градоустройство”. 

 

В заседанието се включиха 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  

Мартин Байчев 

Огнян Къчев  

Светлан Златев 

Светлозар Чорбаджиев 

Цончо Ганев 

Юлияна Боева 

 

Включиха се още:  

Деяна Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна, 

Виктор Бузев – главен архитект на Oбщина Варна,  

Иглика Стамова – главен юрисконсулт към дирекция АГУП. 

 

След направена поименна проверка на кворума и без постъпили 

предложения за допълнение към дневния ред, Председателят на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ предложи заседанието да се проведе 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

АУ003593ВН-012ВН/26.11.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен 

колектор от с. Каменар, община Варна“. 

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

АУ007440ВН-002ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI-318, 334 „за 
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жилищна сграда и трафопост“, кв. 24, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, община Варна. 

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

АУ019558ВН-007ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХVI-135, 136 

„за обществено обслужване, жилища и трафопост“, кв. 34, по плана на кк 

„Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

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

АУ057247ВН-023ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ IХ-314 „за 

жилищни сгради и трафопост“ и УПИ Х-314 „за хотел, обществено 

обслужване и жилищни сгради и трафопост“, кв. 19, по плана на кк „Св. Св. 

Константин и Елена“, община Варна. 

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

АУ108227ВН-003ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ: V-300 „за 

жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, 

IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за 

жилища“, XIII-300 „за жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за 

жилища“ от кв. 13 и УПИ: I-300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-300 

„за жилища“, IV-300 „за жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, 

VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за 

жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища и 

трафопост“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“, XVI-300 „за 

жилища“, XVII-300 „за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до 

о.т. 395, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

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

РД20022258ВН/18.11.2020 г., относно допусната очевидна фактическа 

грешка в правните основания на решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 

1088-10(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

7. Разни.  

 

Резултати от гласуването: за – 14; против – 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

АУ003593ВН-012ВН/26.11.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен 

колектор от с. Каменар, община Варна“. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията разработка на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. 
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Каменар, община Варна“. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

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, Решение № 1433-4(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – 

Варна за разрешено изработване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар, община Варна“, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, 

одобрено задание на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, като се има предвид решение по т. 1 от Протокол № 

35/01.10.2019 г. на ЕСУТ при община Варна, административна преписка по 

заявление с вх. № АУ003593ВН/09.01.2018 г. от Заместник-министъра на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и по доклад 

от Кмета на Община Варна с рег. № АУ003593ВН-012ВН/26.11.2020 г., 

Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар, община 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. 

 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

АУ007440ВН-002ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI-318, 334 „за 

жилищна сграда и трафопост“, кв. 24, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, община Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията разработка на Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване за УПИ VI-318, 334 „за жилищна сграда и 

трафопост“, кв. 24, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община 

Варна и отговори на зададените по Плана въпроси. 

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за 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 



4 
 

територията, Заповед № 585/24.10.2019 г. и Заповед № 247/15.05.2020 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. 1 от Протокол № 15/26.05.2020 г. на 

ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 

АУ007440ВН/20.01.2020 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ007440ВН-002ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот VI-318, 334 „за жилищна сграда и трафопост“, 

кв. 24, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна, 

представляващ изменение на ПУП – ПРЗ, 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 

на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 

Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА.  

 

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

АУ019558ВН-007ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХVI-135, 136 

„за обществено обслужване, жилища и трафопост“, кв. 34, по плана на кк 

„Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията разработка на Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване за УПИ ХVI-135, 136 „за обществено 

обслужване, жилища и трафопост“, кв. 34, по плана на кк „Св. Св. 

Константин и Елена“, община Варна и отговори на зададените по Плана 

въпроси. 

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за 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 № 5/24.01.2020 г. и Заповед № 030/06.02.2020 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, 
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като се имат предвид решение по т. 1 от Протокол № 10/17.03.2020 г. на 

ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 

АУ019558ВН/21.02.2020 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ019558ВН-007ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот ХVI-135, 136 „за обществено обслужване, 

жилища и трафопост“, кв. 34, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, 

община Варна представляващ изменение на ПУП – ПРЗ, 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 

на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 

Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА.  

 

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

АУ057247ВН-023ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ IХ-314 „за 

жилищни сгради и трафопост“ и УПИ Х-314 „за хотел, обществено 

обслужване и жилищни сгради и трафопост“, кв. 19, по плана на кк „Св. Св. 

Константин и Елена“, община Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията разработка на Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване за УПИ IХ-314 „за жилищни сгради и 

трафопост“ и УПИ Х-314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни 

сгради и трафопост“, кв. 19, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, 

община Варна. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

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 № 282/03.06.2020 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. 37 от Протокол № 25/16.09.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна, 

административна преписка с рег. № АУ057247ВН/29.06.2020 г. и по доклад 

от Кмета на Община Варна с рег. № АУ057247ВН-023ВН/02.12.2020 г., 

Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 
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регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот IХ-314 „за жилищни 

сгради и трафопост“ и УПИ Х-314 „за хотел, обществено обслужване и 

жилищни сгради и трафопост“, кв. 19, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, община Варна представляващ изменение на ПУП – ПРЗ, 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 

на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 

Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 1, въздържали се – 5; 

предложението се приема. 

ПЕТА ТОЧКА.  

 

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

АУ108227ВН-003ВН/02.12.2020 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ: V-300 „за 

жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, 

IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за 

жилища“, XIII-300 „за жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за 

жилища“ от кв. 13 и УПИ: I-300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-300 

„за жилища“, IV-300 „за жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, 

VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за 

жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища и 

трафопост“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“, XVI-300 „за 

жилища“, XVII-300 „за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до 

о.т. 395, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията разработка на Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване за съответните урегулирани поземлени имоти 

по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, посочени в доклада от 

Кмета на Община Варна и отговори на зададените по Плана въпроси. 

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за 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 № 458/13.10.2020 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. 14 от Протокол № 35/01.12.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна, 

административна преписка с рег. № АУ108227ВН/05.11.2020 г. и по доклад 
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от Кмета на Община Варна с рег. № АУ108227ВН-003ВН/02.12.2020 г., 

Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти: V-300 „за 

жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, 

IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за 

жилища“, XIII-300 „за жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за 

жилища“ от кв. 13 и урегулирани поземлени имоти: I-300 „за жилища“, II-

300 „за жилища“, III-300 „за жилища“, IV-300 „за жилища“, V-300 „за 

жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, 

IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за 

жилища“, XIII-300 „за жилища и трафопост“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 

„за жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300 „за жилища“ от кв. 39 и 

улична регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана на кк „Св. Св. Константин 

и Елена“, община Варна представляващ изменение на ПУП – ПРЗ, 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 

на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет – 

Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 2, въздържали се – 4; 

предложението се приема. 

ШЕСТА ТОЧКА.  

 

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

РД20022258ВН/18.11.2020 г., относно допусната очевидна фактическа 

грешка в правните основания на решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 

1088-10(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна разясни на 

членовете на комисията разминаванията в правните основания на 

проектите за решения и изменението на членовете от Закона за 

устройство на територията през годините. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 

кодекс и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20022258ВН/18.11.2020 г., Общински съвет – Варна поправя очевидна 

фактическа грешка в свое Решение № 574-9(14)/20.12.2016 г., като текста: 

„чл. 16, ал. 1-5“ от Закона за устройство на територията“, да се чете, както 

следва: „чл. 17 от Закона за устройство на територията“, като същото в 

цялост придобива следния вид: 
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„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 

и ал. 7, във връзка с чл. 17 и чл. 124б от Закона за устройство на територията 

и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-

002ВН/23.11.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава изработване на 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с 

идентификатори 72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4, 72709.38.5, 

72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13, 72709.38.7, 

местност „Бостан тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна (по КККР на 

землище Тополи, одобрена със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК – София).“ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 

кодекс и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18018655ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна поправя очевидна 

фактическа грешка в свое Решение № 1088-10(26)/31.01.2018 г., във връзка с 

изменение в Закона за устройство на територията, като текста: „чл. 16, ал. 1 

и ал. 7 от Закона за устройство на територията“, да се чете, както следва: 

„чл. 17 от Закона за устройство на територията“, като същото в цялост 

придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 

и ал. 7, чл. 17, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от 

Закона за устройство на територията, Протокол № 2/16.01.2018 г. на 

Експертен съвет по устройство на територията - Община Варна и по доклад 

от Кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-006/26.01.2018 г., 

Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № №: кв. 249 - за 

гробищен парк, I - за гробище кв. 250, I - за гробище кв. 251, I - За гробище 

кв. 252, II - за гробище кв. 253, II - за гробище кв. 254, ІІ - за гробище кв. 

255, I - за гробище кв. 256, II - за озеленяване кв. 256, кв. 257 - за гробище, 

кв. 258 - за гробище, кв. 259 - за гробище, I - за гробище кв. 260, II - за 

озеленяване кв. 260, кв. 261 - за урнови стени, кв. 262 - за урнови стени, кв. 

263 - за урнови стени, кв. 264 - за урнови стени, I - за озеленяване кв. 265, I - 

за озеленяване кв. 266, I - за озеленяване кв. 267, кв. 270 - за гробище, кв. 

271 - за гробище, кв. 272 - за гробище, I - за гробище кв. 273, I - за гробище 

кв. 274, ІІ - за гробище кв. 275, II - за гробище кв. 276, кв. 277 - за гробище, 

кв. 278 - за гробище, кв. 279 - за гробище, кв. 280 - за гробище, кв. 281 - за 

гробище, кв. 282 - за гробище, кв. 283 - за гробище, кв. 284 - за гробище, кв. 

285 - за гробище, кв. 286 - за гробище, кв. 287 - за гробище, кв. 288 - за 

гробище, кв. 289 - за озеленяване, кв. 290 - за гробище, кв. 291 - за гробище, 

кв. 292 - за гробище, I - за гробище кв. 293, II - за гробни места кв. 293, I - за 

гробище кв. 294, II - за озеленяване кв. 294, кв. 295 - за озеленяване, кв. 296 

- за гробни места, кв. 297 - за гробни места, кв. 298 - за озеленяване, кв. 299 

- за озеленяване, кв. 300 - за сметище, кв. 301 - за гробище за домашни 
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любимци, кв. 302 - за гробище за домашни любимци, кв. 303 - за 

озеленяване и за участък от уличната мрежа, образувана от осови точки о.т. 

530 до о.т. 542, о.т. 550, о.т. 552, о.т. 554 до о.т. 559, о.т. 563, о.т. 571, о.т. 

572, о.т. 577, о.т. 579, о.т. 581 до о.т. 607, всички урегулирани поземлени 

имоти и осови точки - част от разширението на съществуващия „Гробищен 

парк – Тополи“, местност „Бостан Тарла“, землище с. Тополи, община 

Варна.“ 

 

Резултати от гласуването: за – 13, против – 0, въздържали се – 2; 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 15:50 часа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:                   

                                       

 

_________________                                                   _________________ 

/Щериана ИВАНОВА/                                            /Светлана ПЕТРОВА/ 


