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ОБЯВЛЕНИЕ
Относно вх.№ АУ 013843 ВН-002 ВН/ 28.03.2016г.
По постъпило заявление от Цветомир Матев Иванов е издадена Заповед №
2455/ 12.07.2016г. на Кмета на Община Варна за прокарване на временен път до ПИ
10135.2723.606 по КК на гр.Варна, СО“Ваялар“ през ПИ 10135.2723.591, но с
Решение на АСВ № 2241/ 13.12.2017г., адм.д. № 2148/2016г. гореописаната заповед
е отменена и преписката е върната в Община Варна за ново произнасяне съгласно
указанията на съда. Заповедта е отменена, тъй като не е била съобщена на всички
собственици на ПИ 10135.2723.591. Според заключението на втората СТЕ по
определеното със заповедта трасе за временен път има голяма денивелация и ще се
наложи изграждане на подпорна стена. Предлага се временния път да мине изцяло в
предвижданията на ПУП-ПУР, като по този начин ще се спазят изискванията за
проектиране на завои в частта между ОТ 949-953-954.
Преписката е докладвана отново в Комисия за определяне на трасе за достъп
до имоти в Дирекция „АГУП”, назначена със Заповед № 1323/ 13.04.2011г. на Кмета
на Община Варна по Протокол № 5/ 07.04.2016г. и решението по т.5-5 е следното:
Временен път не може да се прокара по предвидената улица, тъй като в ПИ
607 в северозападния ъгъл има сграда, която съгласно чл.190, ал.3 от ЗУТ не може да
се засяга.
Изследвайки ситуацията около имота и наличието на съществуващи пътища
достъпа до ПИ 10135.2723.606 може да се осъществи по два варианта:
Първи вариант - по отменената заповед – през източната граница на ПИ 591,
като при този вариант се засягат 180 кв.м. от имота и е необходимо изграждане на
подпорни стени;
Втори вариант – като се разшири съществуващата на юг от ПИ 606 пътека до
ширина 3.50м и се засегнат части от ПИ 604 и 605, като при този вариант се засягат
65 кв.м. от ПИ 604 и 9 кв.м. от ПИ 605 и се навлиза в ПИ 606 с 2 кв.м. Трасето по
втори вариант не следва уличната регулация, но е по-икономично изгодно, засягат се
по-малки части от два позмлени имота, като се осигурява достъп и до ПИ 605.
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Допуска започване процедура по прокарване на временен път до ПИ
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10135.2723.605, след което трасето се оформи като се засегне и част от ПИ 606.
Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се
изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.2 във
връзка с ал.6 от ЗУТ.
На основание чл.26, ал.1 от

АПК, в 7-дневен срок от получаване на

настоящото уведомление, можете да направите писмено възражение до Община
Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или
представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.
Приложение: копие от плана с нанесено допуснато трасе за временен път.

С уважение, /п/
арх.Десислава Борисова
Директор на Дирекция „АГУП”
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