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До 
Общински съвет 
Смолян 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
  

от Николай Тодоров Мелемов - 
Кмет на Община Смолян 

 
 

Относно:  Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от 
ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Язовира”, Снежанка“, 
„Студенец“ и „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 
обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

От приемането на действащия ОУП на к.к. Пампорово до сега реалното 
използване на територията на к.к. Пампорово доказва нуждата от 
актуализиране и оптимизиране на част от площите, необхванати от 
действащите подробни устройствени планове. Актуализацията на ОУП ще 
даде възможност за  по-целесъобразно и рационално отреждане на части от 
тези територии  в обхвата на действащия план. 

 С Решение №717 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, 
състояло се на 27.06.2014 год., Протокол №38 е дадено съгласие за изменение 
на ОУП на к.к.Пампорово на територията на Община Смолян, като е : 
           1. Съгласуван е проекта на техническо задание за проектиране на 
изменение на действащия общ устройствен план на курортен комплекс 
Пампорово. 
 2. Предложено е на Министъра на регионалното развитие да издаде 
разрешение за изработване на проект за изменение на действащия общ 
устройствен план на курортен комплекс „Пампорово“ - селищно образувание 
с национално значение издадена е Заповед № РД-02-15-137/20.10.2014 год. на 
заместник министъра на Регионалното развитие, с която се разрешава 
изработването проект за изменение на Общ устройствен план ОУП на КК 
Пампорово – селищно образувание с национално значение на териториите на 
общините Смолян и Чепеларе. 
             3. С Решение №716 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието 
му, състояло се на 27.06.2014 год. Протокол № 38 са съгласувани 
предложения за изменение на Подробни устройствени планове, касаещи 
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изменения на ОУП на к.к. Пампорово /Допълнение № 1 към Техническото 
задание за изменение на ОУП/.  
 
          4. Със Заповед № РД-02.15.137 от 20.10.2014 год. на заместник-
министъра на регионалното развитие е разрешено изработване на проект за 
изменение на ОУП на К.К. ”Пампорово”.  
 5. Упълномощен е Кмета на община Смолян да извърши всички правни 
и фактически действия по изпълнение на горецитираните решения. 
 
          През последните години курортът „Пампорово“ се развива успешно, 
като допринася за устойчивото развитие на зимния туризъм в България, 
печелейки почти всяка година големи международни награди за качество и е 
сред предпочитаните зимни дестинации за отдих на многобройни български 
и чуждестранни гости. 
       
           Поради сложните и дълги административни процедури, съпътстващи 
изменението на ОУП на к.к. Пампорово и ПУП, същите не могат да бъдат 
финализирани в рамките на една календарна година. В тази връзка са 
депозирани заявления от Памророво АД, представлявано от С. Цанкова, 
пълномощник на Изпълнителен директор – М. Беляков, с които се иска да 
бъдат издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ за преместваеми обекти за: 
атракционен въжен парк „Язовира“, зона за отдих и детска въжена градина. 
 
            Атракционният въжен парк 
 ще бъде изграден на предварително избрани подходящи за тази цел дървета 
на които ще бъдат монтирани дървени площадки и въжени елементи, по 
които гостите на парка ще могат да преминават. Монтирането на дървените 
площадки ще се извърши с помощта на метални шпилки, затегнати през 
дървени греди от страни на ствола на дървото, като дърветата няма да бъдат 
разпробиване и наранявани по какъвто начин с цел фиксиране на дървените 
площадки или елементи. Дървените площадки и елементи могат да бъдат 
демонтирани по всяко едно време без това да доведе до нарушаване целостта 
на дървото. Предварителни проучвания, проведени на терена са показани над 
20 бр. дървета подходящи за изграждане на атракцията – въжена градина. 
Цялата конструкция се предвижда да се обезопаси чрез мрежа, опасваща  
дървета и платформи.                 
           За детската въжена градина са избрани 4 дървета в ниската част на 
терена в непосредствена близо до езерото. Там е най подходящо за детски 
кът, като децата ще бъдат наблюдавани от родителите, които ще има 
предвидени пикник, маси и пейки. Нивото на платформите на детския кът ще 
бъде на около + 0,40 м. от прилежащия терен, без нужда от осигуровка. 
           Предвидена е и зона за отдих с площ около 650 кв.м.  
           Приключенския парк ще бъде разположен в поземлен имот и 
идентификатор 67653.444.3, а зоната за отдих и детската въжена градина ще 
бъдат разположени в поземлен имот с идентификатор 67653.15.300 по 
кадастралната карта на гр. Смолян.              
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           „Пампорово“ АД - собственик на прилежащите към ски пистите 
съоръжения - влекове, лифтове и на 3-те най-емблематичните пет-звездни 
хотели в курорта - Перелик, Орловец и вила Арфа, има желание съвместно с 
Община Смолян да реализира едно популярно в големите зимни курорти в 
Европа развлечение - леден бар на връх Снежанка. 
           Самото съоръжение представлява преместваем обект по смисъла на 
чл.56 от ЗУТ и представлява ледени блокове, оформени чрез сняг, поставен в 
дървени калъпи, залети с вода и оставени да замръзнат и подредени в П-
образна форма с предназначение бар. Около т.нар. бар се предвижда да бъдат 
разположени места за сядане. 
            Мястото, което е избрано с цел привличане на най-голямо внимание е 
голямата поляна на върха, непосредствено след горна станция на четири-
седалковия лифт Студенец - Снежанка и малко встрани от пистата, така че да 
не пречи на скиорите. С цел изолиране от снега в частта зад бара се 
предвижда да бъде направена дървена скара покрита (облицована) с някакъв 
вид дървесен декинг, същата дървена скара с декинг се предвижда и за т.нар. 
сцена(дансинг), върху която гостуващите гост музиканти и ди-джеи ще могат 
да свирят, а младежите да танцуват. 
               Целта на това съоръжение наречено - „Ледена атракция“  е да 
привлича млади хора, които искат да се забавляват на отрито. Предвижда се 
да бъдат поставени камери, насочени към бара и сцената, които да излъчват в 
реално време, като зоната ще бъде озвучена с музика популярна сред тях като 
ПОП, техно, хаус и друга и се канят ежеседмично различни популярни ди-
джеи, музиканти и популярни личности.   
               Наличието на подобна атракция ще даде възможност и на гостите на 
XXI Интерски конгрес Пампорово 2019, който ще се проведе в периода 19-
26.03.2019 г., да усетят от атмосферата и промотират дестинацията и заради 
настроението и духа, който ще открият на върха на Родопа планина. Самият 
конгрес, сред организаторите, на който е и Община Смолян, е марка на 
INTERSKI INTERNATIONAL (Международната асоциация на ски 
учителите) и включва, както прояви на закрито: лекции, сесии на Общо 
събрание и развлекателни програми, така и прояви на открито: уърк-шопове, 
демонстрации на нови техники в карането и обучението по ски и сноуборд, 
шоу на представителните демотимове на нациите. Основните прояви на 
открито ще се провеждат на писта „Стената“, в ски зоната 
на връх Снежанка, в зоната на плаца на Язовира и плаца на Студенец. Към 
момента реално резервиралите и платили участници в събитието са 
представители на 30 нации, сред които САЩ, Германия, Франция, Австрия, 
Канада, Австралия, Нова Зенландия, Корея, Япония, Аржентина, Полша, 
Унгария, Словения и други, а броят им се очаква да надхвърли 1400 
души. Съоръжението „Ледена атракция“,  ще се постави в поземлен имот 
67653.17.22, а предвижданата площ, която ще бъде заета от него е около 180 
кв.м. При монтирането и експлоатацията на съоръжението няма да бъдат 
нанесени никакви щети върху терена, той е достатъчно равен и подходящ за 
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целта, което е основание след демонтирането му да остане в същия вид, в 
който е бил преди монтажа.  

  Ангажимента на Пампорово АД като страна домакин по договор с 
Интерски интернешънъл е задължено да осигури  възможности за откриване, 
закриване, заснемане и награждаване  на участници   в ХХI Интерски конгрес            
С цел популяризиране на България, планинските курорти, Пампорово и 
целия регион, не само като зимна дестинация, а като място за културен, 
балнео, рекреационен и летен туризъм, представляваното от мен дружество е 
договорило пряко излъчване по БНТ 1 на церемонията по откриване на 
събитието, както и множество репортажи от проявата. В тази връзка, а и е 
оглед привличането на вниманието на българските граждани към зимните 
спортове и активностите в планината  желанието е да се постави в близост до 
т.нар. финална къща в самия край на писта „Стената“ специална сцена, която 
да бъде използвана по време на целия зимен сезон. Местоположението е 
избрано така, че да е най-безопасно за скиорите и е изключително добра 
видимост и перспектива. Предвижда се на него да се провеждат церемонии 
по откриване, закриване, награждаване и други на спортисти и участници в 
провеждащи се в к.к. Пампорово състезания и мероприятия, както и други 
публични прояви като откриване и закриване на сезона. Ориентацията на 
сцената е към хоризонталния ски-плац, където ще се настаняват зрителите 
при наблюдение на различните мероприятия. 
              Сцената ще се постави в няколко имота горски територии, а именно, 
в поземлени имоти с идентификатори :  67653.590.19, 67653.10.1 и 
67653.590.348 по кадастралната карта на гр. Смолян. За имоти 67653.590.19 и 
67653.10.1 за периода от 1.12.2018 до 20.04.2019 г има сключен договор за 
наем № 18-Д- 0076/23.07.2018 г. е „Южноцентрално държавно предприятие“ 
за целите имоти, използвани от „Пампорово“ АД за ски писти. При поставяне 
на въпросното преместваемо съоръжение - Открита церемониална сцена в 
к.к. Пампорово, к.я. Студенец ще бъдат засегнати 25 кв.м. и от поземлен имот 
с идентификатор 67653.590.348, за част от който също има сключен договор. 
           Откритата церемониална сцена в к.к. Пампорово, к.я. Студенец ще 
представлява преместваемо съоръжение с възможност за разглобяване и 
сглобяване на различни места. 
            Същото ще се изпълни от дърво чрез подпорни дървени колони 
18/18см„ дървени греди 12/18 и дървени ребра 12/16см. Сцената ще се 
сглобява от предварително заготвени мобилни елементи. Не се предвиждат 
никакви изливания на бетон и замонолитвания на елементи на място. След 
демонтиране на съоръжението имота ще остане в предишния си вид без да се 
променя характера на терена и неговото предназначение. Подовото покритие 
предвижда да бъде декинг положен върху ребрата на сцената. Площта на 
сцената възлиза на 110,00 кв.м. 
            Монтажът ще се извършва върху преносими, полувкопани, сдвоени, 
готови бетонови бордюри, които след демонтаж ще се приберат от терена. 
За разполагане на рекламни материали се предвижда монтаж в задната част 
на сцената на предварително изготвен метален декоративен елемент 
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подходящ, както за винилови рекламни платна, така и за твърди плоскости. 
Металният декоративен елемент ще се монтира след сглобяване на сцената. 
 

      „Пампорово“ АД  желае  да постави преместваем търговски обект  
- Парти шатра с бар в поземлен имот с идентификатор 69345.6.161 по 
кадастралната карта на с. Стойките -  к.т.я „Малина“ в к.к. Пампорово. 

         
        Във връзка с различията в градската среда, съгласно чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от 
ЗУТ, територията на Община Смолян се разделя на две части – централна и 
второстепенна част. 

       Имотите, в които се иска да бъдат поставени преместваеми обекти, 
съгласно класификацията в чл.8 ал.1 предложение последно от Наредбата, 
попадат в Централната част. 

        Съгласно чл.10 ал.3 от Наредбата, преместваеми търговски обекти в 
централна част, с предназначение извън изброените в чл.10 ал.1, т.1, могат да 
се допуснат само след решение на Общинския съвет, прието с 2/3 от общия 
брой на съветниците. 
                   За обектите по чл.56 ал.5 от ЗУТ, разрешение за поставяне на 
обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от 
собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от 
преместваемия обект площ и отговарящи на изискванията по чл.56 от ЗУТ.   

         В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56, 
ал. 2 от ЗУТ и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, предлагам на Общинския съвет да 
приеме следните  

  
 

РЕШЕНИЯ: 
 
 

1. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на 
преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. 
Пампорово, к.т.я. „Язовира”, а именно: Приключенския парк  
разположен в поземлен имот и идентификатор 67653.444.3, а 
зоната за отдих и детската въжена градина в поземлен имот с 
идентификатор 67653.15.300 по кадастралната карта на гр. 
Смолян. 
 

2. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на 
преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. 
Пампорово, к.т.я. „Снежанка”, а именно: „Ледена атракция“, 
разположен в поземлен имот 67653.17.22 по кадастралната карта 
на гр. Смолян. 
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3. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на 
преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. 
Пампорово, к.т.я. „Студенец”, а именно: Открита церемониална 
сцена разположена в поземлени имоти 67653.590.19, 67653.10.1 и 
67653.590.348 по кадастралната карта на гр. Смолян. 
 

4. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на 
преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. 
Пампорово, к.т.я. „Малина”, а именно: преместваем търговски 
обект - Парти шатра с бар в поземлен имот с идентификатор 
69345.6.161 по кадастралната карта на с. Стойките. 

 
5. Да бъдат спазени изискванията по чл. 56 от ЗУТ и въз основа на 
изрично писмено съгласие от собственика на поземлените имоти 
или писмен договор за наем на заетата от преместваемите обекти  
площ. 

 
 
Вносител : / П / 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 
 


