ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СМОЛЯН
ПРОЕКТ - 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. В чл. 1, ал.2 думата „ представляват“ се заменя с думите „ не са“
§ 2. Чл. 8(1), т.1 се изменя така:
1. Първа зона – обхваща 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
§ 3. Чл. 10(1),т.1 се допълва така:
1. Павилиони в първа зона, с изключение на тези, които са
предназначени за търговия с вестници, списания, цветя,
тотопунктове
§ 4. В чл. 14 отпадат думите „ за срок от 3 години“.
§ 5. В чл.20 отпада ал. 3
§ 6. В чл.26 отпадат ал.2 и ал.3
§ 7. В чл. 32 думите „ Общински инспекторат“ се заменят с думите
„дирекция „ Общинска собственост““
§ 8. В чл. 34, ал.2 думите „ Общински инспекторат“ се заменят с думите
„дирекция „ Общинска собственост“

МОТИВИ 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
С настоящия проект се правят изменения, които ще доведат до поефективна работа с гражданите (физически и юридически лица) и ще се
отстранят несъответствията с националното законодателство, които водят
до грешки в прилагането на наредбата.
Направени са допълнително уточнения, относно зонирането на
територията на община Смолян.
Премахнат е срока по чл. 14, тъй като е в противоречие с Наредбата
по чл. 8 от ЗОС.
Във връзка с приемане на нова численост и структура на община
Смолян, са предложени промени.

