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На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, Заповед 

NО242/30.Об.2017г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработването 

на ПУП-ПРЗ и на ос.нование чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, при условията 

на чл.103, ал. 6 от ЗУТ и задание по чл. 125 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 7 от 

ЗУТ, като се съобразих с решение на ЕСУТ при Община Варна, изразено в т. 9 от 

Протокол №37 /10.10.2017г. и като взех предвид административна преп иска вх. рег. 

№ АУО91808АС/05.10.2017г. от С       Д      Т      и Д    Д    Г    и на основание Заповед № 

4786/25.11.2015 г. на Кмета на Община Варна 

ОД О & Р Я ВАМ: 

Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) 
за урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-3912, 3913 "за жил. стр." и V-3911, 
3912 "за жил. стр.", кв. 44 по плана на СО Зеленика, гр. Варна, така както е 

показано с черен, червен и син цвят в графичната част, представляваща неразделна 

част от настоящата заповед (Приложение №ll). 

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ одобреният подробен устройствен план да 

се публикува на интернет страницата на район "Аспарухово" и заповедта да се обяви 

на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131 от ЗУТ. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване като индивидуален 

административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел I от 

Административноr1роцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на 

съобщението за нея пред Административен съд - Варна чрез Община Варна с жалба в 

два еднообразни екземпляра. 
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