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ЗАПОВЕД 
 

№ РД-14-7700-4 

гр. Варна, 22.07.2014 г. 
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ИВАН ВЕЛИКОВ – Областен управител на област с административен център 

Варна, след като се запознах с материалите по административна преписка вх. № РР-13-

2100-1/21.11.2013 г., вх. № РД-13-2900-11/12.12.2013 г., образувана по заявление на 

проф. д-р Красимир Иванов – ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“- Варна, 

 

У С Т А Н О В И Х: 
 

В Областна администрация Варна е постъпило искане вх. РР-13-2100-1/21.11.2013 

г. от  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“  – Варна за издаване на 

мотивирано предписание за изменение на  ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № Г-

17/18.01.1995 г. на кмета на община Варна, в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 10135.2557.150, 10135.2557.152 и част от 10135.2557.151(улична 

регулация от о.т.335 до о.т.330 - ул. „Цар Асен“) по КККР на гр. Варна,. Представено е 

техническо задание и скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ. 

Имоти с идентификатори 10135.2557.150 и 10135.2557.152 и сградите в тях са 

публична държавна  собственост, съгласно АДС №8431/08.03.2013 г. и АДС 

№8490/07.06.2013г., с предоставени права на управление на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 

Съгласно Решение №1 от Протокол №2 от 17.10.2013 г. на Областния съвет по 

регионално развитие на област Варна,  поземлените имоти с идентификатори 

10135.2557.150 и 10135.2557.152 по КККР на район „Приморски“, община Варна и 

сградите в тях, са определени за обект от регионално значение. 

В представената скица-предложение се засягат УПИ „озеленяване“, кв. 694, УПИ „за 

Медицински университет“, УПИ ІІ „за трафопост“, кв.694а, 2-ри микрорайон,  по застроителния и 

регулационен план на гр.Варна и улична регулация от о.т.335 до о.т.330 - ул. „Цар 

Асен“.  

Съгласно скицата-предложение  УПИ ІІ „за трафопост“ в кв.694а отпада. С писмо изх. 

№ ЕPRG-3555#1/03.10.2013г. „Енерго-Про Мрежи“ АД е дало съгласие за отпадане на 

УПИ ІІ „за трафопост“, кв.694а, 2-ри микрорайон, по плана на гр.Варна. 

С изменението се предвижда корекция на ул. „Цар Асен“ в участъка  от о.т. 335 до 

о.т. 330, в съответствие с променения клас от III – „районна артерия“ на IV  - „главна 

улица“  по Общия устройствен план на гр. Варна. 

С писмо изх. № 0422-198/07.01.2014 г. министърът на образованието и науката е 

подкрепил инициативата за изменение на ПУП-ПРЗ, с цел създаване на съвременна 

материална база на Медицински университет-Варна. 

Във връзка с разпоредбата на чл. 135, ал. 4, т. 2 от ЗУТ, областният управител 

на област Варна с писмо изх. № РД-13-2100-6(5) от 06.01.2014 г.  е дал 7/седем/дневен 

срок кмета на община Варна да изрази становище, относно  предложения проект за 

изменение на ПУП-ПРЗ. Писмото е получено на 07.01.2014 г., видно от известие за 

доставяне № ИД PS 9000 01O3Z8 P. До настоящия момент становище от кмета на 

община Варна не е изразено.  Съгласно чл.53 от Административнопроцесуалния 

кодекс/АПК/: „(1)  Когато специален закон изисква съгласието или мнението на друг 
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орган и ако не е предвидено друго, административният орган, водещ производството, 

търси незабавно съдействието на този орган. 

(2) Другият орган отговаря на запитването в срок, определен от водещия 

производството орган, но не по-дълъг от 14 дни. 

(3) Ако другият орган не се произнесе в срок, това се приема като съгласие от 

негова страна. 

(4) Ако в определения срок мнението не бъде съобщено, актът се издава без 

него.“ 

С оглед на изложеното и на основание чл.53, ал.3 от АПК са изпълнени 

изисквания на чл.135,ал.4,т.2 от ЗУТ. 

Съгласно чл.134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ влезлите в сила подробни устройствени 

планове могат да се изменят  когато настъпят съществени промени в обществено-

икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът и когато 

възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, 

на общините или на експлоатационните дружества. 

Предвид гореизложеното на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 

от Закона за администрацията   

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. Разрешавам изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план 

(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в следния обхват: улична регулация от 

о.т. 335 до о.т. 330 (ул. „Цар Асен“); УПИ „озеленяване“, кв. 694; УПИ „за Медицински университет“, 

кв. 694а; УПИ ІІ „за трафопост“, кв. 694а, 2
-ри

 микрорайон,  по застроителния и 

регулационен план на гр.Варна, одобрен със заповед № Г-17/18.01.1995 г. на кмета на 

община Варна и представляващи  имоти с идентификатори: част от 10135.2557.151;   

10135.2557.150 и 10135.2557.152  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Варна; 

ІІ. Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия ПУП-ПРЗ  

обхвата на допуснато разрешение по т. І;  

ІІІ. Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да бъде изработен в съответствие с 

изискванията на действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията,  

Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7/22.12.2003 г. за правила 

и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация 

Варна. 

Във връзка с чл. 124, ал. 3 от ЗУТ заповедта да се изпрати на кмета на община 

Варна за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на 

определените за това места в сградите на община Варна, на район „Приморски“ и да се 

публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник, за което 

писмено да бъда уведомен. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване. 

Заповедта се изготви в четири еднообразни екземпляра – по един за ректора на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, кмета на община 

Варна, досието по преписката и деловодството при Областна администрация Варна за 

сведение и изпълнение. 

 

ИВАН ВЕЛИКОВ 

Областен управител на област с 

административен център  Варна 
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