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След като разгледах заявление с per. №РД1800827бВН_009ВЛ/14.05.2020 г. от 

Виолетка Начева, представена скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ и задание по
чл. 125 от ЗУТ, и като взех предвид Решение №1212/19.05.2011 г. по адм. дело 
№3390/2010 г. на Административен съд -  гр. Варна (АСВ), касационно Решение 
№2883/28.02.2012 г. по адм. дело №9816/2011 г. на Върховен административен съд 
(ВАС), ведно с дадените в него задължителни указания и становището на ЕСУТ, 
изразейо в т. 30 от Протокол №21/05.06.2018 г., установих следното:

Заданието и скицата -  предложение не са изготвени, съгласно задължителните 
указания на̂  съда (по Решение №2883/28.02.2012 г. на ВАС) и становището на ЕСУТ 

(по т. 30 от Протокол №21/05.06.2018 г.). В обхвата на плана не е включен ПИ 
10135.4505.301 по КККР на гр. Варна, представляващ УПИ VII-854 в кв. 3 по плана, 

който е част от предмета на Решение №1212/19.05.2011 г. на АСВ, оставено в сила с 
Решение №2883/2:8.02.2012 г. на ВАС. В цитираното решение (Решение 

№2883/28.02.2012 г.) ВАС изрично е указал новият план да се изготви като 
изменение на плана от 1982г., съобразно разпоредбите и изискванията на чл. 22 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 21 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за 
устройство на отделените видове територии и устройствени зони (Наредба № 
7/22.12.2003 г.). В становището на ЕСУТ (по т. 30 от Протокол №21/05.06.2018 г.) 
също са направени препоръки за допускане изработването на ПУП-ПРЗ за изменение 

на ЗРП на ж.к. „Вл. Варненчик" II м.р., одобрен със Заповед №Г-141/09.11.1982 г. на 

ИК на Общински народен съвет (ОНС), съобразно Решение №1212/19.05.2011 г. на 
АСВ, потвърдено с Решение №2883/28.02.2012 г. на ВАС и на основание чл, 134, ал. 
2, т. 6, във връзка с чл. 22, ал. 1 до ал. 8 от ЗУТ.

Съгласно ЗРП на ж.к. „Вл. Варненчик” II м.р., одобрен със Заповед №Г- 
141/09.11.1982 г. на ИК на ОНС, теренът -  предмет на проектното предложение за 

изменение на плана, има предназначение „ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА".
В абсолютно противоречие със задължителните указания на ВАС (по Решение 

№2883/28.02.2012 г.) и препоръките на ЕСУТ, заданието и скицата -  предложение са
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изработени не като изменение на горепосочения план от 1982 г., при което са 
приложени разпоредбите на̂  чл. 22 от ЗУТ, във връзка с чл. 21 от Наредба 
№7/22.12.2003 г., а като първи план, на основание чл. 124а от ЗУТ. Освен това, 
заданието и скицата -  предложение не отговарят на изискванията на чл. 125 от ЗУТ.
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От разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗУТ е видно, че проектите на план за 
регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс не могат да 
надвишават показателите на плана, по който е създаден жилищния комплекс.

Съгласно плана от 1982 г., теренът има предназначение „ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА"
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с височина на застрояване -  „2" (два етажа), което съответства на отреждане „ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ" с ниско'застр'ояване“ ГО' М‘до кота корниз. В този смисъл, 
проектното предложение за изменение на плана от 1982 г. не може да надвишава 
показателите на въпросния план (ЗРП на ж.к. „Вл. Варненчик" II. м.р.,, одобрен 1982
г.). Представената скица -  предложение е изготвена за жилищно строителство с

#

височина от 18 м и 26 м до кота корниз. Такова градоустройствено решение не 

съответства на основната концепция на плана, одобрен през 2010г., а именно -  да 
има пешеходна улица с озеленяване, която да свързва северната и южна част на 
жилищния комплекс и е в противоречие с разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗУТ. Също
така, в скицата -  предложение не е изследвана степен (%) на озеленяване на
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комплекса и дали не се нарушава баланса на територията за целия микрорайон, което 
се явява неспазване на нормативните изисквания по чл. ,22, ал. 6 от ЗУТ.

Поради несъответствията с изискванията на чл. 22 ал. 5 и ал. б от ЗУТ, със
• «

задължителните указания в мотивите към Решение W92883/28.02.2012 г. на ВАС и с
препоръките в становището на ЕСУТ по т. 30 от Протокол №21/05.06.2018 г.,

%

заданието и скицата -  предложение не могат да бъдат приети и допуснати за 
изработване. С оглед на предходното, на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и Заповед 
№5512/31.12.2019 г. на Кмета на Община Варна.

НЕ РАЗРЕШАВАМ:

♦

Изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -  План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.4505.217, ПИ 10135.4505.42, ПИ 
10135.4505.43 и ПИ 10135.4505.505 по КККР на гр. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица. Дирекция АГУП -  Община 
Варна и Район „Вл. Варненчик" за сведение и изпълнение.
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