
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ РД-13-7700-1 
 

гр. Варна 15.11.2013 г. 

 

 

Варна, ул.“Преслав”№ 26, тел. 052 / 688 222, факс 052 / 632 365,  http://www.vn.government.bg 

ИВАН ВЕЛИКОВ – Областен управител на област Варна, след като се запознах с 

материалите по административна преписка вх. № РД-13-9901-7(3)/12.11.2013 г. образувана 

по заявление на Алета фон Масенбах - главен изпълнителен директор и Росен Филипов – 

главен финансов директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, 

 

У С Т А Н О В И Х: 
 

В Областна администрация Варна е постъпило искане вх. 13-9901-7(3)/12.11.2013 г. от  

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за разрешаване изработването на 

комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) на обект: „Реконструкция на 

главен вход летище Варна“  и обект: „Път за достъп до резервоари за самолетно гориво на 

ГСМ летище Варна“. Представено е задание за проектиране, придружено със скица  - 

предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на летище Варна. 

Летище Варна е разположено на територията на община Аксаково и община Варна, 

област Варна. Летищата са структурни обекти на транспорта и представляват техническа 

инфраструктура. 

Летище Варна е публична държавна собственост, съгласно АДС №4139/29.01.2003 г., 

АДС №4140/30.01.2003г. и АДС №5044/12.02.2004г.; 

За Летище Варна има ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г. на 

областния управител на област Варна. 

С Решение №449 от 15.06.2006 г. на Министерски съвет е определен Концесионер на 

„Гражданско летище за обществено ползване Варна” и е сключен договор от 10.09.2010 г. за 

концесия между Република България, представлявана от Министъра на транспорта и 

Концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД. Срокът на концесията е 35 

години; 

Съгласно чл. 150, ал. 2 от закона за устройство на територията КПИИ следва да 

съдържа следните самостоятелни съставни части: ПУП – ПРЗ и инвестиционни проекти за 

обектите, които следва да са в необходимия обхват и обем. В съответствие с чл. 124а, ал. 7 от 

ЗУТ разрешението за възлагане изработването на подробни устройствени планове от 

заинтересовани лица се издава въз основа на задание, одобрено от компетентния орган – 

областният управител на област Варна; 

Приложено е копие на удостоверение изх. №   20130704161522/04.07.2013 г. на 

Агенцията по вписванията, за вписани обстоятелства в търговския регистър по партидата на 

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, ЕИК 148045472; 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124а, ал. 3, чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и чл. 32, 

ал. 1 от закона за администрацията 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. Одобрявам представеното задание за проектиране на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива на обект: „Реконструкция на главен вход летище Варна“  и обект: 

„Път за достъп до резервоари за самолетно гориво на ГСМ летище Варна“. 
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ІІ. Разрешавам изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за 

обект: „Реконструкция на главен вход летище Варна“  и обект: „Път за достъп до резервоари 

за самолетно гориво на ГСМ летище Варна“, засягащи имоти с идентификатори 

00182.307.37;  00182.307.43; 10135.193.1; 00182.307.42;  00182.307.41; 00182.307.36 по КККР 

на летище Варна. КПИИ да съдържа следните самостоятелни съставни части: 

 Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) в следния обхват: улична регулация, отредена за имот с идентификатор 

00182.307.37 по КККР на летище Варна; УПИ І1,28, за ГСМ, обслужващи сгради, бензиностанция, ТП, автобаза, 

битово обслужване, паркинг и озеленяване в кв.6; УПИ Iа1, за ГСМ, обслужващи сгради, бензиностанция, ТП, автобаза, битово 

обслужване, паркинг и озеленяване в кв.6; УПИ І28, за поликлиника, карго терминал, административна сграда и озеленяване , 

кв.5;  УПИ I18,27,28 за пътнически терминал, търговска зона, Оз, КПП, временни обслужващи сгради, паркинг и техническа 

инфраструктура в кв.4; УПИ VІІІ28, за офис сграда, заведение за хранене, паркинг и озеленяване , кв.1 по одобрения 

със заповед  № РД-10-7706-51/17.02.2010 г. на областния управител на област Варна ПУП-

ПРЗ на летище Варна; 

 Инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на главен вход летище Варна“; 

 Инвестиционен проект за обект:  „Път за достъп до резервоари за самолетно гориво на 

ГСМ летище Варна“. 

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

летище Варна в обхвата на допуснато разрешение по т. ІІ.  

ІV. Проектът на КПИИ за горепосочените обекти 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 №4/21.05.2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба за условията и реда за 

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

извършване на оценка на въздействието върху околната среда и др. нормативни актове за 

проектиране и техническа безопасност. 

ІV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация 

Варна и се изпрати на общинските администрации Аксаково и Варна за разгласяване по реда 

на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

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

транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 

Мениджмънт” АД, досието по преписката и деловодството при Областна администрация 

Варна.  

Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Аксаково и кмета на община 

Варна за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

ИВАН ВЕЛИКОВ    / П / 

Областен управител на област с 

административен център  Варна 
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