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До 

Общински съвет 

Смолян 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

  
от инж. МАРИАНА ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-1233/18.11.2019г. 

на Кмета на Община Смолян 

 
 

Относно:  Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от 

ЗУТ за територията на к.к.Пампорово – к.я.„Снежанка“, м-ст „Голям Картъл“ 

по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от 

ЗУТ. 

 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

          Предлагам на Вашето внимание за разглеждане по компетентност  

искане от „ПАМПОРОВО“АД, представлявано от Мариан Беляков –

Изпълнителен Директор, за издаване на разрешение на обект по чл.56 от ЗУТ 

в поземлен имот с идентификатор 67653.17.22 по Кадастралната карта на 

гр.Смолян, за територията на к.к. Пампорово - к.я. „Снежанка“, м-ст „Голям 

Картъл за срок 3(три)години. Преместваемият обект представлява  открит 

леден бар - открито съоръжение за обслужване и атракции като музика, 

анимация и други забавления на открито, които ще се ползват зимния сезон и 

заета площ от съоръжението 180кв.м. Монтажа на „Ледена атракция“, ще се 

извърши без строителни работи и нарушение на терена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.17.22 в к.к. Пампорово - к.я. „Снежанка“ и поради 

започване на зимния туристически сезон 2019г.-2020г., е необходимо 

включване на предварително изпълнение по чл.60 ал.1 от АПК.                 

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. 

Имота, в който се иска да бъде поставен преместваемия обект, 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, включваща к.к.Пампорово, с предназначение извън 
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изброените в чл.10 ал.1, т.1 от същата Наредба, 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 Закон 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 следното  

  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

 

            1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на 

преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - 

к.я.„Снежанка“,  за „Ледена атракция“, с площ на съоръжението 180кв.м в 

поземлен имот с идентификатор 67653.17.22 в м-ст „Голям Картъл“ по 

Кадастралната карта на гр.Смолян. за срок 3(три)години.  

            2. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на 

преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, с включено  предварително изпълнение 

по чл.60 ал.1 от АПК, поради започване на туристическия зимен сезон 2019г. 

– 2020г. 

 

 

 

 

Вносител : /П/ 
инж. МАРИАНА ЦЕКОВА  

          ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-1233/18.11.2019г. на Кмета на Община Смолян 

 

 


