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ПРОТОКОЛ 

№ 5 

Днес 21.05.2021 г. от 14:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

„Aрхитектура и градоустройство”. 

 

В заседанието се включиха следните общински съветници: 

Щериана Иванова – председател  
Адиле Кямил 

Генадий Атанасов 

Иван Иванов 

Йордан Павлов 

Йорданка Проданова 

Мария Ангелова-Дойчева 

Мартин Андонов  

Мартин Байчев 

Светлан Златев 

Светлозар Чорбаджиев 

Цончо Ганев 

Юлияна Боева 

 

Не се включиха: 

Димитър Чутурков 

Красен Иванов 

Огнян Къчев  

 

Включиха се още:  
Росица Николова – 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. № 

АУ009947ВН-011ВН/30.03.2021 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 

10, кв. 11 и кв. 12, местност „Трошеви ниви“ и местност „Кюклюк“, район 

„Вл. Варненчик“, гр. Варна. 
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2. Разглеждане на доклад от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД21009588ВН/11.05.2021 г., относно поправка на очевидна фактическа 

грешка в Решение № 485-6(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

3. Разни.  

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

АУ009947ВН-011ВН/30.03.2021 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 

10, кв. 11 и кв. 12, местност „Трошеви ниви“ и местност „Кюклюк“, район 

„Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

 

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

членовете на комисията графичен файл на разработен Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 

10, кв. 11 и кв. 12, местност „Трошеви ниви“ и местност „Кюклюк“, район 

„Вл. Варненчик“, гр. 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 № 297/23.07.2018 г. на Главен архитект на Община 

Варна за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план, 

на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5, чл. 12, чл. 16, ал. 1, при условията на чл. 

103, ал. 6, задание по чл. 125 във връзка с чл. 124а, ал. 7 от Закона за 

устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 16 от 

Протокол № 12/05.05.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна, административна 

преписка с peг. № АУ009947ВЛ/27.01.2020 г. и по доклад от Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ009947ВЛ-011ВН/30.03.2021 г., Общински съвет 

– Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, местност „Трошеви 

ниви“ и местност „Кюклюк“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, ведно със 

специализираните схеми по чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията. 

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 – 10, против – 0, въздържали се – 3; 

предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 

 

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

РД21009588ВН/11.05.2021 г., относно поправка на очевидна фактическа 

грешка в Решение № 485-6(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – 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, на основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 

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

РД21009588/11.05.2021 г., Общински съвет – Варна поправя очевидна 

фактическа грешка в свое Решение № 485-6(10)/16.12.2020 г., като текста: 

„Подробен устройствен план – План за 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“, да се 

чете: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот ХI-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и 

УПИ XIІ-314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и 

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

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 485-

6(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

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: 14:25 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:              

                           

______/П/___________                                                   ______/П/___________ 

/Щериана ИВАНОВА/                                            /Светлана ПЕТРОВА/ 


