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ПРОТОКОЛ 

№ 9 

Днес 15.12.2022 г. от 13:00 часа в зала „Пленарна“ се проведе 

заседание на ПК „Aрхитектура и градоустройство”. 

 

На заседанието присъстваха следните общински съветници: 

Щериана Иванова – председател на комисията 

Адиле Кямил  

Антон Апостолов  

Ахмед Ахмед 

Генадий Атанасов 

Димитър Чутурков  

Иван Иванов 

Йордан Павлов 

Йорданка Проданова  

Красен Иванов  

Мария Ангелова-Дойчева 

Мария Димитрова 

Мартин Байчев  

Николай Малев 

Огнян Къчев 

Светлан Златев 

Стоян Петков 

Юлияна Боева 

 

Присъстваха още:  
Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна, Христо 

Иванов – зам.-кмет на Община Варна, Виктор Бузев – главен архитект на 

Oбщина Варна, Иглика Стамова – главен юрисконсулт към дирекция АГУП, 

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

Христо Атанасов – общински съветник. 

 

След откриване на заседанието Председателят на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ направи предложение да отпадне т. 1 

от проекта за дневен ред, 

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

РД21021310ВН/15.10.2021 г., относно даване на съгласие за предприемане 

на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана 

по Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с 

идентификатор ПИ 10135.2526.2539, ПИ10135.2563.721 кв. „Св. Никола“; 

ПИ 10135.2566.222, ПИ 10135.2566.244, ПИ 10135.2566.245 и ПИ 

10135.2566.246 местност „Старите лозя“, гр. Варна“. 
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1.1. Разглеждане на писмо от Петър Гърбузов – директор на 

дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ с рег. № 

РД21021310ВН-001ВН/08.12.2021 г.,  

поради това, че същото обхваща и препокрива направените 

поотделно предложения от Кмета в т.5 разни, а именно: 

5.1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД222022074ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за 

предприемане на действия за процедура по частична отмяна на 

строителната забрана по Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ 

за имоти с идентификатор ПИ 10135.2566.222, ПИ10135.2566.244 и ПИ 

10135.2566.245 местност „Старите лозя“, гр. Варна“. 

5.2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД22022073ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за 

предприемане на действия за процедура по частична отмяна на 

строителната забрана по Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ 

за имот с идентификатор ПИ 10135.2526.2539 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

5.3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД22022072ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за 

предприемане на действия за процедура по частична отмяна на 

строителната забрана по Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ 

за имот с идентификатор ПИ 10135.2563.721 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 
 

Резултати от гласуването: за – 16; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложение 

направено от Мария Димитрова, относно изслушване или приемане на 

декларация на сдружение „Да спасим Дом Младост“ за допълнение в т. 

Разни към дневния ред, а именно: 

 

„Мария ДИМИТРОВА 

Предлагам конкретно приемане от вашата комисия декларация 

против строителството в имота на такъв огромен жилищен комплекс с 

410 апартамента, 4 входа и нива от 9 до 18, тъй като това застрашава 

значително обществения интерес от обществено достъпното използване 

на минералните води на Варна за рехабилитационни услуги.“ 

 

Резултати от гласуването: за – 3, против – 5, въздържали се – 10; 

предложението не се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване и следващото 

предложение за допълнение в т. Разни към дневния ред направено от Мария 

Димитрова, относно изслушване на становище от г-н Виктор Бузев – 
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главен архитект на Община Варна за издадено разрешително за строеж за 

Дом Младост. 

 

Резултати от гласуването: за – 3, против – 0, въздържали се – 13; 

предложението не се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване включването на 

допълнение в т. Разни от дневния ред, предложение за изслушване 

направено от Николай Танчев – председател на фондация „Гея“, относно 

Централната баня на гр. Варна и издадено разрешение за строеж за 

сграда „за обслужващи дейности“, с идентификатор 10135.1507.1180, кв. 

31 по плана на 8-ми м.р., ул. „Стефан Стамболов“ № 16, гр. Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 1, въздържали се – 7; 

предложението се приема. 

 

След проведените дебати и направените допълнения към дневния ред 

Председателят на ПК „Архитектура и градоустройство“ предложи 

заседанието да се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД22001514ВН-001ВН/27.04.2022 г., относно даване на съгласие за 

предприемане на действия за процедура по частична отмяна на 

строителната забрана по Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за 

имоти с идентификатор ПИ 10135.2526.946 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

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

АУ023638ВН-003ВН/02.08.2022 г., относно разрешаване изработването на 

ПУП-ПП за обект: „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ 

„Изграждане на довеждащ канализационен колектор от с. Каменар - клон 

192“. 

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

АУ003162ВН-021ВН/13.10.2022 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XVI-98, 260, 

39, 41 „за нискоетажно жилищно строителство и трафопост“, кв. 27, по 

плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

4. Разни. 

 4.1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД222022074ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за предприемане 

на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 

Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор 
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ПИ 10135.2566.222, ПИ10135.2566.244 и ПИ 10135.2566.245 местност 

„Старите лозя“, гр. Варна“. 

 4.2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД22022073ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за предприемане 

на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 

Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор 

ПИ 10135.2526.2539 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

4.3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД22022072ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за предприемане 

на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 

Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор 

ПИ 10135.2563.721 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

4.4. Разглеждане на писмо от Кмета на Район “Приморски“ – Община 

Варна с рег. № АУ073199ПР-007ПР-006ВН/19.04.2022 г., относно решение 

на ЕСУТ от Протокол № 10/08.03.2022 г. по т. 16. 

4.5. Изслушване на Николай Танчев – председател на фондация Гея, 

относно Централната баня на гр. Варна и издадено разрешение за строеж за 

сграда „за обслужващи дейности“, с идентификатор 10135.1507.1180, кв. 31 

по плана на 8-ми м.р., ул. „Стефан Стамболов“ № 16, гр. Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 17; против – 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД22001514ВН-001ВН/27.04.2022 г., относно даване на съгласие за 

предприемане на действия за процедура по частична отмяна на 

строителната забрана по Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за 

имоти с идентификатор ПИ 10135.2526.946 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

 

Г-н Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна докладва на 

комисията предложението от Кмета на Община Варна, свързано с чл. 96 

от Закона за устройство на територията, относно действието по 

процедура за частична отмяна на строителна забрана за имот с 

идентификатор ПИ 10135.2526.946 кв. „Св. Никола“, гр. Варна, ведно с 

визуализация на разработената графична част и изчерпателно отговори 

на зададените му от членовете на комисията въпроси. 

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22001514ВН-001ВН/27.04.2022 г., Общински 
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съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви 

предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за 

издаване на заповед за частична промяна, съгласно приложение към 

настоящото решение със следния текст:  

„Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. „Св. 

Никола“ в град Варна – отпада ПИ 10135.2526.946, кв. „Св. Никола“.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Резултати от гласуването: за – 13, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

АУ023638ВН-003ВН/02.08.2022 г., относно разрешаване изработването на 

ПУП-ПП за обект: „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ 

„Изграждане на довеждащ канализационен колектор от с. Каменар - клон 

192“. 

Г-н Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна докладва на 

комисията предложението от Кмета на Община Варна, относно 

разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Изграждане на 

канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ „Изграждане на довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар - клон 192“, ведно с визуализация 

на разработената графична част и изчерпателно отговори на зададените 

му от членовете на комисията въпроси. 

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 

1, ал. 5 и ал. 7, както и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство но територията, 

чл. 99, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № АУ023638ВН-003ВН/02.08.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя свое Решение № 482- 6(10)/16.12.2020 г., с което е одобрен 

ПУП – ПП за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, 

община Варна“, поради възникнали непредвидени обстоятелства - срутища 

и ерозионни пропадания. 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Изграждане на канализационна мрежа и 
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довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна, Етап 

II „Изграждане на довеждащ канализационен колектор от с. Каменар - клон 

192“ и одобрява представеното задание изработено по правилата на чл.125 

от Закона за устройство територията. 

 

Резултати от гласуването: за – 18, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

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

АУ003162ВН-021ВН/13.10.2022 г., относно одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XVI-98, 260, 

39, 41 „за нискоетажно жилищно строителство и трафопост“, кв. 27, по 

плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

 

Г-н Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна докладва на 

комисията предложението от Кмета на Община Варна, относно 

одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване за УПИ XVI-98, 260, 39, 41 „за нискоетажно жилищно 

строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна, ведно с визуализация на разработената графична част. 

 

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 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство но 

територията, Заповед № 369/20.07.2021 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 но територията, като се имат предвид решение 

по т. 7 от Протокол № 16/19.04.2022 г. на ЕСУТ при община Варна, 

административна преписка с рег. № АУ003162ВН/10.01.2022 г. и по доклад 

от Кмета на Община Варна с рег. № АУ003162ВН-021ВН/13.10.2022 г., 

Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот XVI-98, 260, 39, 41 

„за нискоетажно жилищно строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк 

„Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, представляващ изменение на 

ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министъра 

на регионалното развитие и благоустройство. 

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. 
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Резултати от гласуването: за – 14, против – 1, въздържали се – 3; 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

 4.1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД222022074ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за предприемане 

на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 

Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор 

ПИ 10135.2566.222, ПИ10135.2566.244 и ПИ 10135.2566.245 местност 

„Старите лозя“, гр. Варна“. 

 

Г-н Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна докладва на 

комисията предложението от Кмета на Община Варна, свързано с чл. 96 

от Закона за устройство на територията, относно действието по 

процедура за частична отмяна на строителна забрана за имоти с 

идентификатор ПИ 10135.2566.222, ПИ10135.2566.244 и ПИ 

10135.2566.245 местност „Старите лозя“, гр. Варна“, ведно с 

визуализация на разработената графична част и изчерпателно отговори 

на зададените му от членовете на комисията въпроси. 

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022074ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за 

местност „Старите лозя“ в гр. Варна – отпадат ПИ 10135.2566.222, ПИ 

10135.2566.244, ПИ 10135.2566.245, гр. Варна.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Резултати от гласуването: за – 13, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема. 

 

 4.2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД22022073ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за предприемане 

на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 
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Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор 

ПИ 10135.2526.2539 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

  

 Г-н Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна докладва на 

комисията предложението от Кмета на Община Варна, свързано с чл. 96 

от Закона за устройство на територията, относно действието по 

процедура за частична отмяна на строителна забрана за имот с 

идентификатор ПИ 10135.2526.2539 кв. „Св. Никола“, гр. Варна, ведно с 

визуализация на разработената графична част. 

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022073ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. „Св. 

Никола“ в гр. Варна – отпадат ПИ 10135.2526.2539, като от показателите на 

действащия ПУП-ПРЗ за имота, кинта се намали на ½ т.е. от 0.6 но 0.3.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Резултати от гласуването: за – 13, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема. 

 

4.3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД22022072ВН/13.10.2022 г., относно даване на съгласие за предприемане 

на действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 

Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор 

ПИ 10135.2563.721 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

 

Г-н Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна докладва на 

комисията предложението от Кмета на Община Варна, свързано с чл. 96 

от Закона за устройство на територията, относно действието по 

процедура за частична отмяна на строителна забрана за имот с 

идентификатор ПИ 10135.2563.721 кв. „Св. Никола“, гр. Варна, ведно с 

визуализация на разработената графична част и изчерпателно отговори 

на зададените му от членовете на комисията въпроси. 
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След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022072ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. „Св. 

Никола“ в гр. Варна – отпадат ПИ 10135.2563.721.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Резултати от гласуването: за – 11, против – 1, въздържали се – 4; 

предложението се приема. 

 

4.4. Разглеждане на писмо от Кмета на Район “Приморски“ – Община 

Варна с рег. № АУ073199ПР-007ПР-006ВН/19.04.2022 г., относно решение 

на ЕСУТ от Протокол № 10/08.03.2022 г. по т. 16. 

 

Г-н Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

комисията информация, относно проблем със собствеността по 

горепосочената преписка и решение на ЕСУТ от Протокол № 10/08.03.2022 

г. по т. 16. 

 

След проведените дебати Председателят на Общински съвет – 

Варна направи следното предложение към комисията: 

„Тодор БАЛАБАНОВ 

При така създадената ситуация, колеги аз Ви предлагам комисията да 

дадете отрицателно становище по преписката. Предвид факта, че сме 

задължени да я разгледаме и ще ми бъдат наложени санкции от страна на 

съда, тъй като преписката не съдържа достатъчно данни и обстоятелства по 

отношение на това как точно публичната собственост ще се преобрази, дали 

в частна такава и по какъв начин конкретно, аз предлагам комисията да даде 

отрицателно становище по така направеното предложение.“ 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

ПК „Архитектура и градоустройство“ дава отрицателно становище по 

преписка от Кмета на Район “Приморски“ – Община Варна с рег. № 

АУ073199ПР-007ПР-006ВН/19.04.2022 г., относно решение на ЕСУТ от 
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Протокол № 10/08.03.2022 г. по т. 16 и препраща към ПК „Собственост и 

стопанство” за вземане на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 14, против – 0, въздържали се – 3; 

предложението се приема. 

 

4.5. Изслушване на Николай Танчев – председател на фондация Гея, 

относно Централната баня на гр. Варна и издадено разрешение за строеж за 

сграда „за обслужващи дейности“, с идентификатор 10135.1507.1180, кв. 31 

по плана на 8-ми м.р., ул. „Стефан Стамболов“ № 16, гр. Варна. 

 

Председателят на комисията даде думата на Николай Танчев да 

бъде изслушан от членовете на комисията, относно сградата на 

Централната баня на гр. Варна т.нар. „Гъбата“. 

 

След проведените дебати по темата и поради изчерпване на дневния 

ред, заседанието беше закрито от Председателят на комисията.  

 

Край на заседанието: 14:55 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:                       

 

  ______/П/__________                  _______/П/___________ 

 /Щериана ИВАНОВА/                                           /Светлана ПЕТРОВА/ 

 

 
 


