
 

СПРАВКА 

По чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по Проект за Генерален план за организация 

на движението на територията на община Варна, публикуван заедно с мотивите на интернет страницата на Общински съвет-Варна и 

Портала за обществени консултации на 07.09.2022 г. 

№ Вносител Предложение/становище Прието/неприето Мотиви за неприети 

предложения 

1 „Мимоза 2“ ООД 

РД22019271ВН_001ВН/20.09.2022 г. 

Възражение относно забрана на 

достъп на МПС на територията на 

Приморски парк, м. „Салтанат“ 

неприето Предвидените за поставяне пътни 

знаци са в съответствие с 

предназначението на територията. 

Същите не предвиждат абсолютна 

забрана за достъп, предвид 

нормативно определените с чл.50, 

ал.2 от ППЗДвП изключения. 

 

2 С.Й.Й 

РД22019271ВН_002ВН/20.09.2022 г. 

Възражение относно забрана на 

достъп на МПС на територията на 

Приморски парк, м. „Салтанат“, 

предложение за уреждане на 

статута на алеите в „Приморски 

парк“ и изработване на ПУП 

неприето Предмет на проекта за 

актуализация на ГПОД е 

единствено организация на 

движението, която се създава в 

изпълнение на ЗДвП и 

подзаконовите актове по неговото 

прилагане. Направените 

предложения относно 

устройствения статут на 

територията не могат да бъдат 

обсъждани в настоящото 

административно производство. 

3 НИМХ-Филиал Варна 

РД22019271ВН_003ВН/20.09.2022 г. 

Възражение относно въвеждане на 

контролиран достъп до движение в 

частта, обхващаща местност 

„Салтанат“ с вход от бул. „Княз 

Борис I“ (вход „Делфинариум“) към 

успоредната на булеварда алея до 

„Карин Дом“ 

неприето Поставените въпроси касаят 

въпроси и направеното 

предложение са свързани със 

собствеността и устройствения 

статут, поради което не са предмет 

на настоящото производство. 

4 „Комплекс Хоризонт“ АД 

РД22019271ВН_004ВН/21.09.2022 г. 

с допълнение 

РД22019271ВН_005ВН/23.09.2022 г. 

Възражение относно обхвата на 

забраната за движение на МПС в 

„Приморски парк“, отнасяща се до 

конкретни ПИ и предложение за 

отваряне на участък от ПИ с 

идентификатор 10135.536.26 ,за 

връзка с паркинг на комплекс 

„Хоризонт“ 

Частично прието Предложението е свързано с 

устройствения статут и начин на 

трайно ползване на поземлените 

имоти, като същото предвижда 

използване на съществуваща алея 

като улица с двупосочно движение 

/ПИ 10135.536.26/. Направеното 

предложение в този му смисъл 

изисква извършване на редица 



предварителни действия, които са 

от компетентността на собственика 

на имотите, осигуряващи достъпа, 

а именно държавата. 

Изработения проект за ГПОД 

следва да съобразява 

съществуващото положение.  

В този смисъл и имайки предвид 

възражението на заявителя, че 

изключването на ПИ 10135.536.26 

и ПИ 10135.536.22 с НТП 

„обществен селищен парк, 

градина“ от обхвата на 

разработката създава 

неравноправно положение, приема 

предложението за неговото 

включване в обхвата.   

 

 

5 Я.Д.И 

РД22019271ВН_006ВН/26.09.2022 г. 

Пощенско клеймо от 21.09.2022 г. 

Възражение относно забрана на 

достъп на МПС на територията на 

Приморски парк, м. „Салтанат“ 

неприето Предвидените за поставяне пътни 

знаци са в съответствие с 

предназначението на територията. 

Същите не предвиждат абсолютна 

забрана за достъп, предвид 

нормативно определените с чл.50, 

ал.2 от ППЗДвП изключения. 

 

 

Изготвил:  

 

 

 


