
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 
 

§1. Чл. 1, ал. 3, т.1 се променя така:  

1. Обекти за търговски и обслужващи дейности:  

        а) самостоятелни търговск обекти – павилиони, кабини и други 

        б) обекти за обслужващи търговски дейности  - маси, сергии и други. 

Стар текст 

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

1. обекти за търговски и обслужващи дейности - маси, павилиони, кабини и други; 
 

§ 2. Чл. 8 се променя така:  

Чл. 8 (1) Територията на Община Смолян се разделя на зони с решение на общински съвет . 

Стар текст 

 

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”; 

- 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. 

 

 

§ 3. Чл.9 се променя така:  

Чл.9(1) Проектите за вида и функциите на обектите по чл.1, ал.3, т.1а от настоящата Наредба се 

приемат от ОЕСУТ и се одобряват от главния архитект на Община Смолян 



        (2) За обектите по  чл.1, ал.3, т.1б се изготвя схема от ползвателя и се приема от ОЕСУТ и се 

одобряват от главния архитект на Община Смолян 

 

 

 

Стар текст   

 

Чл. 9. (1). Проектите за обекти и елементи на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ и 

рекламни елементи се одобряват от Главния архитект на Община Смолян. 

3 
(2) Обемът и съдържанието на проектите за обекти и елементи на градското обзавеждане 

по чл. 56 от ЗУТ и рекламни елементи, за двете зони, се определят от Главния архитект на 

Община Смолян. 

 

     § 4. Чл.10,  ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и чл.10, ал.2  се отменят 

 

Стар текст   

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; 

(2) Съоръженията по ал. 1, т. 3 се прибират от търговеца, на чието име е издадено 

разрешителното, след края на работното време. 

 

 

 



 

     § 5. Чл.11, ал.3 се променя така: 

(3)Разрешение за поставяне по чл. 90 , ал. 1 се издава от Главния архитект на Община Смолян след 

представяне на писмено съгласие от Кмета на Общината или упълномощено от него лице, или договор за 

наем. 

 

Стар текст   

 

 

(3)Разрешение за поставяне се издава от Главния архитект на Община Смолян след представяне 

на писмено съгласие от Кмета на Общината или упълномощено от него лице, или договор за наем. 

 

 

 

§6.Чл.14 се променя така:  

(1) Предоставянето на общински площи за разполагане на обекти по чл. 1, ал. 3, т. 1а се 

извършва по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

(2) Предоставянето  на общински площи за разполагане на обекти по чл. 1, ал. 3, т. 1б, т.2 и 

т.3 се извършва по реда на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги в Община Смолян. 

 

 

Стар текст   

 

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. 

 

 

§7.Чл.15 (3) се променя така:  



(3) Схемата по ал. 1 се приема от ОЕСУТ и одобрява от Главния архитект на Община Смолян 
след съгласуване с Областния управител 

Стар текст   

 

(3) Схемата по ал. 1 се одобрява от Главния архитект на Община Смолян след съгласуване с 

Областния управител. 

 

 

 

 


