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Относно:  Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в 

ПИ № 69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Малина” по Наредбата за обектите 
и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ за срок от 01.12.2017г. до 
15.12.2017г. 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
В Община Смолян е постъпило искане за поставяне на обект: „Преместваем 

временен търговски обект – парти шатра №1” в ПИ № 69345.6.161, гр.Смолян, к.к. 
Пампорово, к.я.„Малина” по чл.56 от ЗУТ и Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ /Приета с Решение № 706/23.06.2011г., изм. и 
доп. с Решение № 107/21.05.2012г., изм. и доп. с Решение № 292/28.02.2013г. и 
последно изм. и доп. с Решение № 404/27.06.2013г. на Общински съвет/. 

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. 

Имотът, в който се иска да бъде поставен преместваемия обект, съгласно 
класификацията в чл.8 ал.1 от Наредбата, попада в Централната част. 

Съгласно чл.10 ал.1, т.1 от същата Наредба, се забранява разполагането на 
преместваеми самостоятелни търговски обекти в централна част, с изключение на тези, 
които са предназначени за търговия с вестници, списания, цветя и тотопунктове. 

Съгласно чл.10 ал.3 /нова/ от същата Наредба, 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.   

          
Искането е придружено с всички необходими документи: 
- Скица на ПИ № 69345.6.161 с № 15-539485/31.10.2017г. по Кадастрална карта 

на гр.Смолян, издадена от СГКК – Смолян и заверена на 31.10.2017г. с площ 4734 кв.м., 
к.я.Малина, местност „Ардашлъ”; 

- Договор за наем №108/28.09.2017г. за ПИ № 69345.6.161 по Кадастралната 
карта на гр.Смолян, к.к.Пампорово, к.я.Малина; 

- Тристранно споразумение №1 към договор №108 от 28.09.2017г. за наем на 
недвижим имот; 



- Схема /предложение/ за разполагане на преместваем обект / парти шатра №1, / 
в УПИ XІII – за спорт и атракции, кв.1, к.я.Малина, к.к.Пампорово; 

  Парти шатра №1 с площ: 1375 кв.м. 
- Сертификат „Атена 5х5“ за използваната конструкция; 
- Сертификат „АЛУ 20“ за използваната конструкция; 
- Снимков материал на преместваемия обект; 
 
На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 56 ал.2, чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и 
елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, чл. 60, ал.1 от АПК предлагам 
на Общинския съвет да приеме следното  

  
РЕШЕНИЕ: 

 
І. Дава съгласие да се постави „Преместваем временен търговски обект – парти 

шатра №1 с площ 1375 кв.м” в ПИ № 69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, 
к.я.„Малина” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по 
чл.56 от ЗУТ за срок от 01.12.2017г. до 15.12.2017г. 

ІІ. Главният Архитект на Община Смолян да одобри предложената схема и да 
издаде разрешение по чл.56 от ЗУТ. 

ІІІ. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл. 60, ал.1 
от АПК. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема /предложение/ за поставяне на преместваемия обект 

върху имота и снимков материал на преместваемия обект. 
 
 
 
 
 
 Вносител:             

                                                                               Николай Мелемов 
       Кмет на Община Смолян 
 


