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След като разгледах заявление per. №АУ011692Вл/30.01.2020 г. от Ради 

Радев, като взех предвид становище на ЕСУТ, изразено в т. 21 от Протокол 

№06/11.02.2020 г., което намирам за обосновано и компетентно, на основание 

ЧЛ.133, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, в съответствие с 

ОУП с Правила и нормативи за прилагането му и „Специфични правила и нормативи 

към окончателния проект за Общ устройствен план на Община Варна", при спазване 

на действащата нормативна уредба за устройство на територията, 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 Подробен устройствен план (ПУП) - план-извадка 

План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-1384 (ПИ 10135.4501.1384), кв. 

65 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65 по плана на СО „Ментеше", гр.Варна, приет с 

протокол №18/10.05.2016 г., т. 34 на ЕСУТ и актуализация на ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 

65, съгласувана с протокол №42/14.11.2017 г., т. 2 на ЕСУТ.

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.

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

дирекция АГУП в Община Варна за сведение и изпълнение.
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