
 

М О Т И В И   
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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  

 
 

         1.Причини за приемане на изменения  и допълнения в Наредбата са следните : 
 
     С  Решение № 706/23.06.2011 г. на Общински съвет – Смолян е приета Наредбата 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 но Община Смолян, която е изменена и допълнена с  Решение № 107/21.05.2012 г. на Общинския съвет. 
      Задълженията, произтичащи от разпорежданията на чл. 56 от ЗУТ, както и синхронизиране на същите с настоящия проект на 
нормативен акт, пораждат необходимостта от промяна на Наредбата, установяваща реда за разполагане на временни обекти по           
чл. 56 от ЗУТ.  В периода на действие на цитираната наредба са констатирани  и пропуски в някои от текстовете. 
    Със съществуващата Наредба е регламентиран много общо реда за поставяне на обектите по чл. 56 от ЗУТ. С новия проект се 
цели конкретизиране и по-точно и детайлно класифициране на поставяемите и преместваеми обекти /по вид, функции и 
физически параметри/, както и издаването на разрешения за поставянето им. 
 
         2. Цели, които се поставят с предлагания проект на Наредба: 
 
     Да се допълнят и регламентират по-точно и ясно условията и реда за издаване на разрешения за поставяне на обектите по чл.56 
от ЗУТ, както и обема и съдържанието на документите, които следва да се представят за издаване на съответните разрешения. 
 
        3. Очаквани резултати от приемане на измененията и допълненията в Наредбата: 
 
      Пълно съответствие на Наредбата с разпоредбите на Закона за устройство на територията. 
 
          4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 
 
      За прилагането на предлаганите изменения  и допълнения в Наредбата не са необходими финансови средства. 



 
          5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България: 
 
        Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен в съответствие със Закона за устройство на 
територията, Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално 
развитие, като и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя. 
          На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата е публикуван за предложения и 
становища на интернет страницата на Община Смолян. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 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 
 

 
 

Стар текст от действащата Наредба 
 

Ново предложение 

 
 
Чл. 1. (2) /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г./ Обектите по чл. 1 

от тази Наредба не са строежи по смисъла на § 5, т. 38 от 
Допълнителните разпоредби на ЗУТ, не се нанасят в кадастралните 
карти и регистри и нямат постоянен устройствен статут. 

§1. Чл. 1, ал. 2 се променя така: 
 
(2) Обектите по ал.1 от тази Наредба  са преместваеми обекти, 

съгласно дефиницията на §5, т.80 и т.81 от ДР на ЗУТ и не са 
строежи по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, не се нанасят в 
кадастралните карти и регистри и нямат постоянен устройствен 
статут. 

 
 
 
(3) По смисъла на тази Наредба обектите по чл. 1 са: 

          1.обекти за търговски и обслужващи дейности - маси, 
павилиони, кабини и други; 
          2. елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия 
градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на 
отпадъци, чешми, фонтани, часовници, сенници с фундамент и други; 

§2. Чл. 1, ал. 3 се променя така: 
 
(3) По смисъла на тази Наредба преместваемите обекти по ал.1 

са: 
1.Увеселителни обекти и обекти за търговски и други 

обслужващи дейности:  
а) самостоятелни търговски обекти – павилиони, кабини и 

други; 



          3. рекламни, информационни и монументално – декоративни 
елементи върху недвижими имоти. 

б) обекти за обслужващи дейности  - маси, сергии и други. 
          2. елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия 
градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на 
отпадъци, чешми, фонтани, часовници, сенници с фундамент и 
други; 

 3. рекламни, информационни и монументално – декоративни 
елементи върху недвижими имоти. 

 
 
 
Чл. 3. (1) За всички обекти по чл. 1 от настоящата Наредба се издава 
разрешение за поставяне от Главния архитект на Община Смолян въз 
основа на одобрена схема и проектна документация. 

§3. Чл. 3, ал. 1 се променя така: 
 
Чл. 3. (1) За обектите по чл.1, ал.3,  от настоящата Наредба се 

издава разрешение за поставяне от Главния архитект на Община 
Смолян въз основа на одобрена схема и проектна документация. 

 
 
 
Чл. 5. (1) Разрешителните за поставяне на обекти по чл.1 от 
настоящата наредба се издават за срок до 1 година. 

§4. Чл. 5, ал. 1 се променя така: 
 
          Чл. 5. (1) Разрешителните за поставяне на обекти по чл.1, ал.3, 
т.1 и т.3  от настоящата наредба се издават за срок до 1 година. 
 

 
 
Чл. 7. (1) Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение 
със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се 
закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за 
носител на рекламна площ. 

§5. Чл. 7, ал. 1 се променя така: 
 
         Чл. 7. (1) Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е 
преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна 
конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или 
друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване 
на реклама. 
 

 
 

Чл. 8. (1) Във връзка с различията в градската среда територията на 
Община Смолян се разделя на две зони, както следва: 
 1./Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г./ В първа зона за обхвата 
на следните райони в гр. Смолян: 

- Централна градска част: бул. „България” - от автогарата в кв. 
Смолян до началото на ул. „Родопи”, ул. „Хан Пресиян”, ул. „Първи 
май”;  

§6. Чл. 8, ал. 1 се променя така: 
 
Чл. 8. (1) Във връзка с различията в градската среда, 

територията на Община Смолян се разделя на две части – централна 
и второстепенна, както следва: 
 1. Централна част с обхват: 

- Централна градска част: бул. „България” - от автогарата в кв. 
Смолян до началото на ул. „Родопи”, ул. „Хан Пресиян”, ул. „Първи 
май”; 



- Ул. „Родопи” до началото на ул. „Коста Аврамиков”, от 
пресечката с ул. „Наталия” до кръстовището на Кооперативния съюз, 
както и района на самото кръстовище; 

- Пешеходната зона около бившата Стоматология; 
- Площадните пространства в града 
- К. к. Пампорово. 

 2.Втора зона - останалата територия на Община Смолян. 

 

- Ул. „Родопи” до началото на ул. „Коста Аврамиков”, от 
пресечката с ул. „Наталия” до кръстовището на Кооперативния съюз, 
както и района на самото кръстовище; 

- Пешеходната зона около бившата Стоматология; 
- Площадните пространства в града 
- К. к. Пампорово. 

 2. Второстепенна част - останалата територия на Община 
Смолян. 

 
 
 
Чл. 10. (1) Забранява се разполагането на: 

 1./доп. с Решение № 107/21.05.2012 г./ павилиони в първа зона, 
с изключение на тези, които са предназначени за търговия с 
вестници, списания, цветя и тотопунктове; 
 2.сергии извън границите на определените площи за пазари; 
 3.маси за продажба на всякакъв вид стоки в първа зона, с 
изключение на тези с акционен характер (мартеници, коледни и 
великденски картички и украшения и др. под.); 
 4.на всички видове обекти и елементи на градското 
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи, с изключение 
на маси, в обслужващите сервитути на инженерните съоръжения; 
 5.на всички видове обекти и елементи на градското 
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи когато 
закриват входове, пътни знаци, витрини, прозорци от партерния 
етаж на сградите или затрудняват или възпрепятстват пешеходния 
поток и обслужването на обектите в тях; 
 

§7. Чл. 10, ал. 1 се променя така: 
 
Чл. 10. (1) Забранява се разполагането на: 

 1. преместваеми самостоятелни търговски обекти в 
централна част, с изключение на тези, които са предназначени за 
търговия с вестници, списания, цветя и тотопунктове; 
 2. сергии извън границите на определените площи за пазари; 
 3. маси за продажба на всякакъв вид стоки в централна част, 
с изключение на тези с акционен и сезонен характер (мартеници, 
коледни и великденски картички и украшения и др. под.); 
 4.на всички видове обекти и елементи на градското 
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи, с 
изключение на маси, в обслужващите сервитути на инженерните 
съоръжения; 
 5.на всички видове обекти и елементи на градското 
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи когато 
закриват входове, пътни знаци, витрини, прозорци от партерния 
етаж на сградите или затрудняват или възпрепятстват 
пешеходния поток и обслужването на обектите в тях; 
 

 §8. В Чл. 10 се създава нова ал.3: 
 
(3) /нова/  Преместваеми търговски обекти в централна част, с 

предназначение извън изброените в ал.1, т.1 могат да се допуснат 
само след решение на Общински съвет. 

 



 
 
Чл. 14. /Изм. с Решение № 107/21.05.2012 г./Отдаването под 

наем на общински площи за разполагане на обекти и елементи на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи по 
одобрените схеми се извършва по реда на действащата Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
приета от Общински съвет - Смолян. 

 

§9. Чл. 14 се променя така: 
 
Чл. 14. Отдаването под наем на общински площи за 

разполагане на обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 
56 от ЗУТ и рекламни елементи по одобрените схеми се извършва по 
реда на действащата Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – 
Смолян и по реда на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги в Община Смолян. 

 
 §10  в ПЗР се създава се §6 /нов/: 

 
§6 /нов/ В тази Наредба думите „първа зона” се заменят с „централна 
част” и думите „втора зона” се заменят с „второстепенна част”. 

 
 
 
 
 

 


