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След като разгледах заявление per. №АУ022032Вл/28.02.2020 г. от „МЕТРО КЕШ ЕНД

КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, чрез пълномощник Снежана Стоянова, като взех предвид

становище на ЕСУТ, изразено в т. 33 от Протокол №09/10.03.2020 г., на основание чл. 

135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, 

при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията, в 

съответствие с ОУП на Община Варна и Правила и нормативи за прилагането му и 

„Специфични правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на 

Община Варна"; при запазване на ценната едроразмерна растителност и Заповед 

№5512/31.12.2019 г. на Кмета на Община Варна

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-280024 „за търговски комплекс „МЕТРО" (ПИ 

10135.4507.274), кв. 16 по плана на ПЗ „Метро'', гр. Варна, одобрен с Решение №1126*9 

от Протокол №19/10-15.11.2004 г. на Общински съвет Варна.

Проектът да се съобрази с регулацията на бул. „Цар Освободител" и ул. „Атанас 

Москов". Да се изготви ТКР, което да се съгласува с КАТ и РДПБЗН.

На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа 

по чл. 148 ал. 3 от ЗООС, като при представянето му следва да има официално становище 

на РИОСВ - Варна, ако попада в Приложение № 1 или Приложение № 2 от ЗООС.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът да се публикува на интернет страницата 

на общината и да се обяви по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след което да се представи в 

ЕСУТ за приемане.

На основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ спирам прилагането на действащия устройствен 

план в определения обхват.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица, Район „Вл.Варненчик"' и Дирекция 

АГУП в Община Варна за свеление и изпълнение.
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