
1 
 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 

 

Днес 25.02.2021 г. от 12:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

„Aрхитектура и градоустройство”. 

 

В заседанието се включиха следните общински съветници: 

Щериана Иванова – председател  
Адиле Кямил 

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 

 

Не се включи:  

Генадий Атанасов 

 

Включиха се още:  
Деяна Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна, 

Виктор Бузев – главен архитект на Oбщина Варна,  

Христо Иванов – зам.-кмет на Община Варна. 

 

След направена поименна проверка на кворума, Председателят на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ откри заседанието. 

 

След проведени дебати, относно приемането на дневния ред и по 

предложение на Мария Ангелова – Дойчева, председателят на комисията 

подложи на гласуване отпадането на т.2. Разни от дневния ред. 

 

Резултати от гласуването: за – 2; против – 9; въздържал се – 1, 

предложението не се приема. 
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Председателят на ПК „Архитектура и градоустройство“ предложи 

заседанието да се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни 

ценности, по бюджета за 2021 г. – 2023 г.“ /Приложение № 23/. 

2. Разни. 

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

РД21003815ВН/24.02.2021 г., относно отмяна и поправка на очевидни 

фактически грешки на решения. 

  

Резултати от гласуването: за – 11; против – 1; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни 

ценности, по бюджета за 2021 г. – 2023 г.“ /Приложение № 23/. 

 

Арх. Виктор Бузев и Христо Иванов представиха подробно на 

членовете на комисията Програмата за проектиране на обектите и 

недвижимите културни ценности за 2021г. – 2023 г. /Приложение 23/ и 

отговориха на зададените им по нея въпроси. 

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ПК „Архитектура и градоустройство“ дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни 

ценности, по бюджета за 2021 г. – 2023 г.“ /Приложение № 23/ и препраща 

своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 4, въздържали се – 1; 

предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

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

РД21003815ВН/24.02.2021 г., относно отмяна и поправка на очевидни 

фактически грешки на решения. 

 

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. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 

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

РД21003815ВН/24.02.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя Решения № 1405-8 и № 1405-8-1(35)/05.10.2018 г. на 

Общински съвет – Варна; 

2. Отменя Решения № 487-6 и № 487-6-1(10)/16.12.2020 г. на 

Общински съвет – Варна; 

3. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 574-9 

(14)/20.12.2016 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 1 – 5 

от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона за 

устройство на територията“. 

4. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 1088-

10(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 1 – 

5 от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона за 

устройство на територията“. 

 

Резултати от гласуването: за – 11, против – 0, въздържали се – 2; 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 13:35 часа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:                   

                                       

 

______/П/___________                                                   ______/П/___________ 

/Щериана ИВАНОВА/                                            /Светлана ПЕТРОВА/ 


