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СПРАВКА 'Ј /7 7 
ЗА ОТРАЗЯВАИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СТАИОВИЩ

Ічеко нr . 

от ПРОВЕДЕИОТО ОБЩЕСТВЕИО ОБСЪЖДАНЕ 

на Наредба за изменение и допълнение Наредба №7 на Общински съвет - Русе за реда и 

условията за разполатане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и 

монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на 

територията на Община Русе 

№ Организация Кратко съдържание на Fiе~іежката и/или 
предложеииrго 

Становище на 
виосителя 

1 СНЦ „Съюз на 

хотелиерите и 

ресторантьорите 

в град Русе 

1. С развитието и тенденциите в 

преместваемите обекти, обслужващи 

заведенията за обществено кранене, в 

Европейския съюз масово се наложи 

нова практика, която измества от фокуса 
слънцезащитните чадъри и тентите с 

чупещо рамо. Това са алуминиевите 

перголи, които със своята 

функционалност и дизайн мдсово 
навлязоха в практиката. С оглед на това, 

предлагаме с промените на Наредба № 7 
на Общински съвет - Русе за реда и 

условията за разполагане на 

преместваеми обекти, на рекламно- 

информационните и монументално- 
декоративните елементи, и за 

осъществяване на рекламната дейност 

на територията на Община Русе да се 

даде възможност за използването на 

перголи. Предложението ни е, с оглед 

съобразяването им с градската среда, 

перголите, които ще се поставят в зона 

да бъдат с унифициран дизайн. Поради 

това предлагаме в § 1.след думата 

„павилиони" да се добави „и перголи 

с подиум". 

Приема се от вносителя 

2. В§ 6 от проекта за нормативен акт се 

предвижда изменение на чл.15, ал.l, т. 

14 от Наредбата, като се предлага 

текстьт на т. 14 да стане: „т.14 чадърите 

и масите за сервира.не се разполагат само 

пред фасадата на тьрговския обект". 

Считаме, че подобно на приетата 

практика в редица европейски държави 

следва да се даде възможност маси за 

сервиране да се разполагат и пред 

съседни обекти. Това разбира се не 

следва да е неограничено, а при зачитане 

интересите и на лицата, ползващи 

съседния обект. С предлагания от нас 

текст ще се даде възможност за развитие 

на бизнеса в бранша при съобразяване с 

дейносгга на лицата, осъществяващи 

дейност в съседните обекти. С оглед 



горното предлагаме 
нормативен акт да 
вид: 

§ б. Изменя се чл. 
следния начив: 
„т. 14 чадърите и масите за сервиране 
се разполагат само пред фасадата на 
търговския обект, който обслужват. 
Разполагането на чадъри и маси за 
сервиране пред съседенобект се 
допуска при условие, че това е 
предвидено в обща схема на зона /ако 
има одобрена такава/, осиrурена е 
минималната свободна ширина за 
преминаване на пешеходци и е 
предоставено писмено съгласие от 
лицето, извършващо дейност в 
обекта, пред който ще се разположат 

чадърите и масите за сервиране." 

§ б от Проекта за 

придобие следния 

15, ал. 1, т. 14 по 
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