
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от 
   НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

     
ОТНОСНО: Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на  

терени (площи) и подпорни стени  общинска собственост за поставяне на рекламни 
съоръжения, като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна 
дейност по реда на чл. 56 от ЗУТ и  Закона за общинската собственост   

 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Във връзка с регламентиране на дейността за разполагане на рекламни 
елементи по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, предлагам да бъде проведен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на терени (площи) и подпорни стени  
общинска собственост за поставяне на рекламни съоръжения по цени за месец, 
съгласно Приложение 2 към Наредба № 2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в Община Смолян, както следва: 
 Съоръжения, подпорни стени, стени на сгради общинска собственост и 
други за поставяне на рекламни съоръжения  

–  I-ва зона – 20 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 15 лв. на кв. м. на месец 
Терени  

  За рекламно съоръжение до 3 кв. м 
– I-ва зона – 100 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 50 лв. на кв. м. на месец 
За рекламно съоръжение от 3 до 5 кв. м 
– I-ва зона – 200 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 100 лв. на кв. м. на месец 
– За рекламно съоръжение над 5 кв. м 
– I-ва зона – 400 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 150 лв. на кв. м. на месец 

 
Рекламни  елементи  тип „Пиза” (рекламна площ 12 кв. м.), които да бъдат 
разположени върху всеки един  от долупосочените поземлени имоти 

 
№  

по ред 
Местонахождение 

1. Кръстовище ул. Миньорска с ул. Димитър Благоев (кръстовище Карлък)  Поземлен имот с 
идентификатор 67653 .915.529 по кадастралната карта на гр. Смолян 



2. Кръстовище бул. България с ул. Миньорска (пред ДНА)   Поземлен имот с идентификатор 
67653 .915.266 по кадастралната карта на гр. Смолян 

3. Кръстовище бул. България с ул. Дичо Петров в дясно по посока филиал на ПУ  (срещу кафе 
аперитив Фешън)   Поземлен имот с идентификатор 67653.917.625 по кадастралната карта 
на гр. Смолян 

4  Кръстовище ул. Дичо Петров,   ул. „арх. Петър Петров”,  в ляво по посока VІІ СОУ    
Поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастралната карта на гр. Смолян 

5 Кръстовище ул. Дичо Петров,  ул. Хан Аспарух ,  в дясно по посока VІІ СОУ  Поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.134 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

6. бул. България, зелена площ между двете пътни платна, след кръговото кръстовище по 
посока Райково  (срещу хотел Дикас) Поземлен имот с идентификатор 67653.934.225 по 
кадастралната карта на гр. Смолян 

7.  Кръстовище ул. Родопи и ул. Наталия, (след ЕVN )   Поземлен имот с идентификатор 
67653.921.5 по кадастралната карта на гр. Смолян 

8.  Кръстовище ул. Родопи и ул. Наталия, (в района на светофара Райково)  Поземлен имот с 
идентификатор 67653.921.114 по кадастралната карта на гр. Смолян 

9  ул. Петър Берон, зелена площ преди светофара в Райково   Поземлен имот с идентификатор 
67653.921.509 по кадастралната карта на гр. Смолян 

10  ул. Родопи  (спирка КАТ) в ляво по посока Устово.   Поземлен имот с идентификатор 
67653.922.846 по кадастралната карта на гр. Смолян 

11 Ул. Родопи (кръстовище Бункера)    Поземлен имот с идентификатор  67653.922.859 по 
кадастралната карта на гр. Смолян. 

12 Ул. Тракия, в района на Тютюнева промишленост, в ляво по посока Устово Поземлен имот 
с идентификатор 67653.923.161 по кадастралната карта на гр. Смолян 

13  Зелена площ в района на светофара в кв. Устово  Поземлен имот с идентификатор 
67653.925.492 по кадастралната карта на гр. Смолян 

14 Митническо бюро гр. Смолян.   Поземлен имот с идентификатор  67653.928.79 по 
кадастралната карта на гр. Смолян 

15 Бензиностанция Втори километър (изхода на Смолян по посока Мадан)   Поземлен имот с 
идентификатор  67653.927.243 по кадастралната карта на гр. Смолян  

15 Бензиностанция Втори километър (изхода на Смолян по посока Мадан)  находящ се в 
поземлен имот с идентификатор  67653.927.284 по кадастралната карта на гр. Смолян  

 
 
Рекламен елементи тип „Ракета” (рекламна площ до 3,0 кв. м.) които да 
бъдат разположени върху всеки един  от долупосочените поземлени имоти 

№  
по ред 

Местонахождение 

16. Бул. България   (пред читалище Христо Ботев) находящ се в поземлен имот с идентификатор  
67653. 915.266 по кадастралната карта на гр. Смолян 

17 Бул. България    (срещу магазин Билла) в ляво по посока кв. Райково  находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.625 по кадастралната карта на гр. Смолян 

 
 

Конструкции за рекламни пана закрепени на подпорни стени  
 

№  
по ред 

Местонахождение 

18 Подпорна стена - ул. Хан Пресиян  (подпорната стена срещу хотел Луксор),  6 бр. конструкции с 
размери 12 кв. м. всяка.   Поземлен имот с идентификатор 67653.917.138 по кадастралната карта на 
гр. Смолян 

19. Подпорна стена    на кръстовище бул. България и ул. Дичо Петров в ляво по посока филиал на ПУ  
(срещу кафе аперитив Фешън).  5 бр. конструкции  с размери 2.4 кв. м. (2 х 1.2 м) всяка     Поземлен 
имот с идентификатор 67653.917.622 по кадастралната карта на гр. Смолян 



20 Подпорна стена    на кръстовище бул. България и ул. Дичо Петров в ляво по посока филиал на ПУ  
(срещу кафе аперитив Фешън).  2 бр. конструкции  с размери 12 кв. м. (4 х 3 м) всяка     Поземлен 
имот с идентификатор 67653.917.622 по кадастралната карта на гр. Смолян 

21 Подпорна стена на кръстовище бул. България и ул. Белия камък в ляво по посока кв. Райково., 6 бр. 
конструкции с размери 12 кв. м. всяка. Поземлен имот с идентификатор 67653.918.210 по 
кадастралната карта на гр. Смолян 

 
Предвид гореизложеното и на основание  чл. 27, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 12 и чл. 14 от 
Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за 
рекламната дейност на територията на Община Смолян, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 
от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация предлагам Общинския съвет да вземе 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени (площи) и 
подпорни стени, за поставяне върху тях на рекламни съоръжения по цени за месец, 
съгласно приложение № 2 към Наредба № 2 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, както следва: 
 
 Съоръжения, подпорни стени, стени на сгради общинска собственост и 
други за поставяне на рекламни съоръжения  

–  I-ва зона – 20 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 15 лв. на кв. м. на месец 
Терени  

  За рекламно съоръжение до 3 кв. м 
– I-ва зона – 100 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 50 лв. на кв. м. на месец 
За рекламно съоръжение от 3 до 5 кв. м 
– I-ва зона – 200 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 100 лв. на кв. м. на месец 
– За рекламно съоръжение над 5 кв. м 
– I-ва зона – 400 лв. на кв. м. на месец 
– II-ра зона – 150 лв. на кв. м. на месец 

 

Рекламни елементи  тип „Пиза” (рекламна площ 12 кв. м.), които да бъдат 
разположени върху всеки един от долупосочените поземлени имоти 

 
№  

по ред 
Местонахождение 

1. Кръстовище ул. Миньорска с ул. Димитър Благоев (кръстовище Карлък)  Поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.529 по кадастралната карта на гр. Смолян 

2. Кръстовище бул. България с ул. Миньорска (пред ДНА)   Поземлен имот с идентификатор 
67653.915.266 по кадастралната карта на гр. Смолян 



3. Кръстовище бул. България с ул. Дичо Петров в дясно по посока филиал на ПУ  (срещу кафе 
аперитив Фешън)   Поземлен имот с идентификатор 67653.917.625 по кадастралната карта 
на гр. Смолян 

4  Кръстовище ул. Дичо Петров,   ул. „арх. Петър Петров”,  в ляво по посока VІІ СОУ    
Поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастралната карта на гр. Смолян 

5 Кръстовище ул. Дичо Петров,  ул. Хан Аспарух  ,  в дясно по посока VІІ СОУ     Поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.134 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

6. бул. България, зелена площ между двете пътни платна, след кръговото кръстовище по 
посока Райково  (срещу хотел Дикас) Поземлен имот с идентификатор 67653.934.225 по 
кадастралната карта на гр. Смолян 

7.  Кръстовище ул. Родопи и ул. Наталия, (след ЕVN )     Поземлен имот с идентификатор 
67653.921.5 по кадастралната карта на гр. Смолян 

8.  Кръстовище ул. Родопи и ул. Наталия, (в района на светофара Райково)     Поземлен имот с 
идентификатор 67653.921.114 по кадастралната карта на гр. Смолян 

9  ул. Петър Берон, зелена площ преди светофара в Райково   Поземлен имот с идентификатор 
67653.921.509 по кадастралната карта на гр. Смолян 

10  ул. Родопи  (спирка КАТ) в ляво по посока Устово.    Поземлен имот с идентификатор 
67653.922.846 по кадастралната карта на гр. Смолян 

11 Ул. Родопи (кръстовище Бункера)    Поземлен имот с идентификатор  67653.922.859 по 
кадастралната карта на гр. Смолян. 

12 Ул. Тракия, в района на Тютюнева промишленост , в ляво по посока Устово Поземлен имот 
с идентификатор 67653.923.161 по кадастралната карта на гр. Смолян 

13  Зелена площ в района на светофара в кв. Устово     Поземлен имот с идентификатор 
67653.925.492 по кадастралната карта на гр. Смолян 

14 Митническо бюро гр. Смолян.   Поземлен имот с идентификатор  67653.928.79 по 
кадастралната карта на гр. Смолян 

15 Бензиностанция Втори километър (изхода на Смолян по посока Мадан)   Поземлен имот с 
идентификатор  67653.927.243 по кадастралната карта на гр. Смолян  

15 Бензиностанция Втори километър (изхода на Смолян по посока Мадан)  находящ се в 
поземлен имот с идентификатор  67653.927.284 по кадастралната карта на гр. Смолян  

 
Рекламен елементи тип „Ракета” (рекламна площ до 2.5 кв. м.), които да бъдат 
разположени върху всеки един от долупосочените поземлени имоти 

 
№  

по ред 
Местонахождение 

16. Бул. България   (пред читалище Христо Ботев) находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 67653. 915.266 по кадастралната карта на гр. Смолян 

17 Бул. България    (срещу магазин Билла) в ляво по посока кв. Райково  находящ се в поземлен 
имот с идентификатор 67653.917.625 по кадастралната карта на гр. Смолян 

 
Конструкции за рекламни пана закрепени на подпорни стени  
 

№  
по ред 

Местонахождение 

18 Подпорна стена - ул. Хан Пресиян  (подпорната стена   срещу хотел Луксор),  6 бр. 
конструкции с размери 12 кв. м. всяка.   Поземлен имот с идентификатор 67653.917.138 по 
кадастралната карта на гр. Смолян 

19. Подпорна стена    на кръстовище бул. България и ул. Дичо Петров в ляво по посока филиал 
на ПУ  (срещу кафе аперитив Фешън).  5 бр. конструкции  с размери 2.4 кв. м. (2 х 1.2 м) 
всяка   Поземлен имот с идентификатор 67653.917.622 по кадастралната карта на гр. Смолян 

20 Подпорна стена   на кръстовище бул. България и ул. Дичо Петров в ляво по посока филиал 
на ПУ  (срещу кафе аперитив Фешън).  2 бр. конструкции  с размери 12 кв. м. (4 х 3 м) всяка     
Поземлен имот с идентификатор 67653.917.622 по кадастралната карта на гр. Смолян 



21 Подпорна стена на кръстовище бул. България и ул. Белия камък в ляво по посока кв. Райково., 6 бр. 
конструкции с размери 12 кв.м. всяка. Поземлен имот с идентификатор 67653.918.210 по 
кадастралната карта на гр. Смолян 

 
 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе публично оповестени 
търгове за отдаване под наем на горецитираните  обекти, да изготви заповеди и да 
сключи договори за наем за срок от 3 години.    
 
 

 
ВНОСИТЕЛ: / П / 
                  Н. МЕЛЕМОВ 
 

 
 
 

 

 

 
 


