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Обиуински съвет - Русе заразполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ- 

зона „К" /Крайбрежна/ - град Русе и Специфични правила за приложението ic 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

През 2020 г. е извършена рехабилитация на зона за обществен отдих по крайбрежната 
ивица на град Русе. Развитието й като приятно място за отдих на русенци, както и 
популяризирането на град Русе като притегателна туристическа дестинация на речния туризъм 
обуславят необходимостта в тази зона да се предлагат сувенири и занаятчийски изделия, които 
туристите да имат възможност да запазят като спомен от „Малката Виена". Освен това биха 
могли да се предлагат и други пакетирани изделия и напитки. 

Предвид това е изработена обща схема на зона „К", предвиждаща места за разполагане 

на преместваеми обекти, в които да се предлагат посочените изделия. 

В новата Обща схема на зона „К" се предвижда разполагането на следните обекти: 

• 2 бр. павилион за продажба на напитки с размери 5м/4м (Н) - единия в близост до 

емблематичния пешеходен надлез към кея, познат като Вития мост, а другия в близост 
до мястото, където бул. „Цар Фердинанд" се прелива в главната транспортна алея на 

зона „Крайбрежна"; 

• 2 бр. декинг настилка с размери 10м/бм - в непосредствена близост до гореописаните 
павилиони за продажба на напитки; 

• 1 бр. павилион за туристически информационен център (ТИЦ) с размери 3м/бм в 
близост до мястото, където бул. „Цар Фердинанд" се прелива в главната транспортна 
алея на зона „Крайбрежна"; 

• 16р. павилион за продажба на фреш и дребни пакетирани изделия с размери 4м/3м (Ф) 
- под пешеходен надлез към кея; 

• 1 бр. павилион за продажба на сувенири с размери 4м/3м (С) - под пешеходен надлез 
към кея, в непосредствена близост до павилиона за продажба на фреш и дребни 
пакетирани изделия (Ф); 

• б бр. павилиони за продажба на сувенири с размери 3м/3м. (С), образуващи „Алея на 

занаятите" - в североизточната част на зона „Крайбрежна"; 

• 1 бр. павилион за продажба на дребни пакетирани изделия с размери 3м/3м - в 

североизточната част на зона „Крайбрежна", част от „Алея на занаятите"; 

Към скемата са разработени следните специфични правила, свързани с поставянето на 

преместваемите обекти и приложени към графичния материал: 

1. Новите павилиони следва да притежават индивидуален дизайн, с подбор на материали 

като дърво, метал, стькло и други, характерни за парковата среда. 

2. Местата за консумация на открито към павилионите за продажба на напитки се 

разполагат съгласно изготвената схема. 

3. В случай на възникнали спорове между собствениците на тьрговски обекти, относно 

ползване на площите по т. 2, Община Русе може едностранно да прекрати взаимоотношенията 
си със същите. 

4. Над местата за консумация не се разрешава монтиране на покрити конструкции 

(навеси). Допуска се разполагането на сенници само тип „чадър" или „тента" със сгьваемо 

текстилно покритие. 



5. Не се разрешава приготвяне на открито на храна и скарова продукция. 

6. Павилионите следва да се поддържат в добър външен вид, като за целта служители от 
Общината могат да дават писмени предписания. 

7. Разполагането на елементи на градския дизайн, както и други рекламно- 
информационни елементи, афиши колони и други подобни, които ще се поставят 
допълнително, става след съгласуване на проект от Главния архитект на Община Русе 

8. Всички преместваеми обекти, предмет на схемата, да бъдат без трайна връзка към 
терена при поставянето им, като при осъществяване на връзки към подземните комуникации 
да не се засягат изпълнените декоративни настилки 

Предложената схема е приета от разширен състав на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията (ОЕСУТ) с Протокол № 23, Решение № 1/23.11.2022 г. Изразеното 
особено мнение на същия ОЕСУТ е съобразено с настоящето предложение. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за 
организацията и дейносrга на Общински съвет Русе, неговите комисии и дейности и 
взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет Русе да 
приеме следното 

РЕШЕИИЕ: 

На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 
7 на Общински съвет - Русе, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет - 
Русе, 

РЕШИ: 

1. Одобрява Обща схема на зон.5.на „К" /Крайбрежна/ за територията на гр. Русе и 
Специфични правила за приложението 

ПРИЛОЖЕНIІЯ: 1. Протокол № 23 [' ешение № 1/23.11.2022 г. на ОЕСУТ; 

С уважение 

ПЕИЧО 1 ЛКОВ 

Кмет на О щина Русе 
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ОБЩЙНА РУСЕ 

rlиотоКO:i № 23 
ЗАСЕДАНИЕ НА 23.11.2022 г. 
НАЧАЛО 9 часа 

ОБЩИПСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА тЕРИТОРИЯТА 
11РЕ °1С1:ДАГ1:;1: 1 . ар~. f1BA11 1.1 IHMAІ IEB 

1 .гавсн ар\гпскi 
ЧЛЕ 1 1q13E: 2. инж. I ІГІ ІКА А1IГЕЛОвА 

11nча.гны к ог.-tс:г )'1 1к 
._. ар.. 111_тя 1IPu:1:v IOBA 
1laaawы експерг н vr.ie:г 111К 
-і. д-р t1AДt.Ж;1 \ I \ЛЖАІ l( г1зд 
1 :гавен юрискоыс .гi ггри Oйыиига Р.сс 

- 5. ынж. С'тАИиС'лАв ДАI1Gв 
1 ;i. ексысрт н отде:г ИИК 
6, иFгж. кллоян дl:чЕв 
1.iавси югспсигор па осiе:г H H K 
7. арх. 1ЗЕ1111ИС')1Ав ИЛИI:в 
11ре:гсгавtггс.г ыа С'АБ- Рвсе 
Х. арх. РАЛицn ИАИАЙотс)вА 
flредставиге:г иа kAb- PK Р)сс 
9. арх. ('ИмGO11 РАгfГГЛОв 

~ 10. инж. ДL-:ЯIi ДИмИТРОв 
1lредсnавите:г iia кИИI1- Pk I се 
1 І. инж. диА11А ивnновА 
11ача:ыгы к С1 kK- Pvce 
1з. в.11АдимиР п;дГ•.ски 
дирекглр на Од ..Зс~гсделие" 
13. арх. АFIГЕЛ А1111:Л()в 
включен и perиrn,pa гю va. 165 от ЗКН 
14. ынж. КАтЯ ДGЙЧ[:вА-IIАИАЙОтОвА 
11ре:tсгавите:г на "F.:гектроразпреае.iение Гсвер" Ад 
15, ггггж, 6UllKA мИХАЙЛOвА 
11ре;tставьгге:г на " Г:гектроразпре.iеаеные С'енер" Ад 
16. иыж. мАJ1И11 1iИРкOв 3AмGClIiИK: ынж. ДРАГОмИI дРУМGв 
1lредсгавиге.г Buk ООд- F'усе 
17. ипж. А1IЕЛИЯ ИИКОЛОвА ЗАмЕСтI1ИК: РАДОС'ГИИ:1 ГУР1iOвА 
l lрелсіавите;і на PuOCB - Р)се 
1 Х. ынж. 1 F.OР1"И ИJ1ИЕв 
1 lреiсгавигеа иа РЗИ - Р)се 
1 N. а-р ГЕОf'f'И дЯКOв 
11ре:істаны тса на OдБХ 
20. ьыіж. мИХАИЛ мИХАЙJIОв 
11pe.zctaцtnc:г на вгоро UYf16З11 - Рсе 

~ 21. инж. дOЙЧИ11 l іЕ[IЕВ 
1lредсгавите:г на 1lърво ОУIIБЗН - Р се 
32. инж. дИА11А СТ. ИвАf1ОвА 
11ре:гсганигс_г на brK Ад 
23. иггж. 1 EOPru КO1IАРОв 
За~г.-нача:wык на ..Тоы.iопреноспы грсжы 
3-t. ьпгж. мИТХАГ мЕХМGДОв ЗАМЕС'111ИК: инж. ЙOС'ИФ ЙОС'ИФОв 
11рс.іставиге:г на Оо"аасгно пз;гно пранаеыые - Р~се 
25. ипж. дРАГOмИР 1j-i1CYPUв ЗАМЕС' ГF1ИК: иьгм. Цв1: ГАНКА вАС'ИЛЕвА 
l lре:ісзавнте.і на ..Oнергаз мрежи" :1Л 

ПРОТОКОЛИСт: СВЕТЛА ШАХАИOвА 

ЗАМ. 1 гРГ.;1( г.;1А Г1-:. Г ap\. 11. 11РО;1АI 1( )в:\ 
\4aa tшы cкcnеpi )'11к 

ЗА\1Г:(' 111ИК: арх. МAI'ИЯ ( 1l:ФАИOвА 

ЗАмF.Г11ГИК: арх. З11А 1°И11;\ ЙOРдАИOвА 

ЗАмЕСТ11ИК: инж. f111АмЕИ I1ГИЕв 

зnмЕстИик: иьгм. тЕ()ДоРА дАС'кAJI()вА 

ЗАмЕС'111ИК: в6ИЕ1А ИВА11OвА 

ЗАмЕС Г11ИК: арх. І ІЛВF.Л ПоЧF.в 

З.лМI?С'111ИК: С'К)ЗГЯИ ИС'мАИ11OвА 

зА\п-:С 1 ник: sожидАРк,\ iК1:йllовА 

РЕШЕНИЕ № 
След като разг:геда въпроса за: Приемане на Обща слема за разпоlагане на преместваеми оГ~екти 

по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ за 2022 г. за територията зона „К" — зона „Крайбрежна" на гр. Wyce, 
съгласно Нарсдба N 7 на Общински съвет - Русе за реда и у с.говията за разполаг а гга 
rгреместваемите обекти, на рекzамно-информационните елементи, и за осъществяване на рек:гачf)lата 
дейност нд територията на Оо"щина Русе. 

ІІа територията, пре,Змет на разработката, няма разположени преместваеми обекти. През 2020 
година е здвършен строеж и е издадено разрешение за палзване за: .,Рехабилитаиия и изграж:tаг—iе на 
зона за Обшествсн от:lгlх п() крайбре;кна ивица в района на ж.п. пре:геза на Речна гара д )'=г• 
„Мостовд`` гр. Pvce . 

ЗАМЕСТНИк: ын>к. мИJIЕНА ИГНА1'ОВА 

.f—~ 
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Целта~ на паст~~яшия~ rтроекг " e :іa се ааде рс:►iгениt гга ос:повпите ттрс~о.іелгп. съиътrrващтi 

раз~влагане-го на прелтестваеми обекти, отговарягци па ус.;товията на ч.і. 56 гi ч:т. 57 от 3YI" и Ilapeд6a 

N27 за реда и ус:ювията за разгто:тагане на тіреместваемите обекти, на рек:галlіто-информаптгонните и 

монtУдІента:гтто-декоративни елементи и за осъществяване на рек,гамната дейнпст на територията на 
Обтltина Русе, пос.тедно излгенена с Решение № 1037 rто Протоко:т N2 39 от 13.09.2022 г., на 
Обтцински съвег- Русе, като отгределя изиекванията (месгиrтоложетгие"го, разлгерите, външгшя облик, 
фл к кционапното предназначение и т.н. ) както и броя на обектите. 

Пред:тага-г се нови ттозиции на територията на зона „К"- зона „Крайбрел.на": 

• 2 бр. ттавилион за гтродажба на наиитки с размери 5м/4м (Н) — единия в б.lизост до 

емблематичния иешеходен надлез към кея, ттознат като Витття лтост, а др5тия в близост 

до мястото, където бу.т. „Цар Фердинанд" се прелива в главната трансттортна а;iея на 

зона ,.Крайбрежна"; 

• 2 бр. декинг настилка с размери 10м/бм — в нелоередствена близоет до гореописаните 

ттавилиони за продажба на напитки; 

• 1 бр. павилион за туриетичееки информационен център (ТИЦ) с размери 3м/бм в 

близоет до мястото, където бул. „Цар Фердинанд" се прелива в гтавната транспортна 

алея на зона „Крайбрежна"; 

• 1бр. павилион за продажба на фреш и дребни пакетирани изделия с размери 4м/3м (Ф) 

— под пешеходен надлез към кея; 

• 1 бр. павилион за продажба на сувенири с размери 4м/3м (С) — rro,i пешеходен нацлез 

към кея, в непоередствена близост до ттавилиона за продажба на фреш и дребни 

пакетирани изделия (Ф); 

• 6 бр. павилиони за продажба на сувенири с размери 3м/3м. (С), образуиаиtи ,,:'1,тея на 

занаятите" — в североизточната чает на зона „Крайбрежна"; 

• 1 бр. павилион за продажба на дребни пакетирани изделия с размери 3м/3м - в 

еевероизточната чает на зона „Крайбрежна", чает от „Алея тга занаятите` ; 

Зоните, в които се допуска разполагането на маеи и премеетваеми обекти по Наредба N7 на 

ОбС-Русе, са указани съгласно приложения чертеж, като за разттолагането им се спазва пе-гното 

дацено в графичната чает и еъображенията поеочени в общите правила. 

При rтоставяне на гореопиеаните обекти еледва да се еъблтоцават с:тетдните 

правила: 

1. Новите rтавилиони следва да притежават индивидуален дизайн, с подбор на 

птатериа,-ги като дърво, метал, сrькло и други, характерни за парковата среда. 

2. Местата за конеумация на открито към павилионите за продажба на наттитки се 

разполагат съгласно изготвената схема. 

3. В случай на възникнали спорове между собствениците на търговски обекти, 

относно ползване на площите по т. 2, Обшина Русе може едностранно да прекрати 

взаимоотношенията еи със сътците. 

4. IIад местата за консумация не се разрешава монтиране на покрити конструк иии 

(навеси). Допуска се разполагането на еенници само тип „чадър" или „тента" със 

егъваемо текстилно rтокритие. 

5. Не се разрешава приготвяне на открито на храна и скарова продукция. 

6. Пави:тионите с тедва да се поддържат в добър външен вид, като за целта 

служите:ти от Обтцината могат да дават пиемени предписания. 

7. Разполагането на елементи на градския дизайн, както и други рекламно- 

информационни елементи, афиши колони и други подобни, които ще се поставят 

допълнително, става след съгласуване на проект от Главния архитект на Община Р Уее 

8. Всички преместваеми обекти, предмет на схемата, да бъдат без трайна връзт~а 

към терена при поставянето ии. като при осъществяване на връзки към подземнит~ 

колvникации да не се засягат изпълнените декоративни настиТки 
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