Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
1. Преместваемите обекти да бъдат разрешавани при спазване на изготвените от експертите
на Община Бургас типови проекти съобразно следните изисквания относно големина
1.1.павилиони
а/единичен с размери
2,40/2,80 м
б/за,цветя с допълнителен стелаж
2,40/2,80 м и стелаж 1,20/1,20 м
в/двоен павилион
5,00/2,80 м
1.2.сезонни обекти за продажба на бижутерия №1г
1.3. сезонни обекти за продажба на ръчни плетива №1д
1.4. сезонни обекти за продажба на мартеници №1е
1.5 Височината на павилионите да не надвишава 3,00 м от прилежащия терен
2..Преместваемите обекти по т.1.1. да бъдат изработени от метална носеща конструкция и
алуминиеви профили ,покрити с устойчиво на атмосферните условия за района покритие. Цветът на
покритието да бъде съгласуван от ЕСУТ.
2.1.Предвидените козирки да не надвишават размера от 1,80 м , като същите се изпълняват от
поликарбонатни плоскости с предвидено отводняване
2.2. Козирката да не надстърча над уличното платно
2.1. Долния ръб на козирката да бъде на височина минимум 2,40 над прилежащия тротоар.
2.2. Не се допуска разполагане на преместваеми обекти на разстояние по-малко от 2,00 м от
пътното платно
2.3.Обектите по т.1.1. могат да се разполагат на не по-малко от 3,0 м от автобусни спирки ,
извън концесионната територия
2.4.Не се допуска разполагане на преместваеми обекти върху тротоари с широчина по-малка от
5,00 м.
2.5.При разполагане на преместваеми обекти да се осигурява задължителен свободен за
преминаване на пешеходци тротоар минимум 1,50 м
3.Издаването на разрешение за поставяне на нови преместваеми обекти да се извършва след
представяне на скица с отразени съществуващите инфраструктурни съоръжения под и на терена,
както и съществуващата едроразмерна растителност. Скицата да е
съгласувана
от
експлоатационните дружества .
4. При необходимост от временно захранване с електро енергия в схемата за поставяне да бъде
указан начина и източника на захранване с електроенергия и инсталираната електрическа мощност в
KW.
5. За разполагане на преместваеми обекти в зони на кръстовища да се изготвя отделна схема с
отразени съществуващи пътни знаци, светофарни уредби, указателни табели по ЗП и едроразмерна
растителност. Схемата да се съгласува от ЕСУТ . За кръстовища от първостепенната градска мрежа
схемата да са съгласува с ОДП Сектор КАТ преди внасяне в ЕСУТ
6.Разполагането на преместваеми обекти
в
частни
имоти собственост на
физически,юридически лица и община да се разрешава въз основа на приета от ЕСУТ и одобрена от
главния архитект схема с представено съгласие от останалите съсобственици .
7.В УПИ да се ситуират преместваеми обекти за дейности,предвидени с наредба на общински
съвет на основание схема съгласувана от гл.архитект като същите са съобразени с установените за
УПИ показатели за застрояване.
8.В ПИ държавна собственост броя на преместваемите обекти се определя с индивидуална
схема,съгласувана със собственика на терена
9.В ПИ частна собственост да се разполагат преместваеми обекти с обща площ не повече от
90 кв.м.
9.При ширина на прилежащия пред имота тротоар до 2.00 м преместваемите обекти да се
разполагат на не по-малко от 1,50 м. отстояние от улично регулационната граница на УПИ или от
имотната граница към прилежаща улица или път за ПИ .

10.Поставяне на рекламни съоръжения върху преместваемия обект не се допуска
11.В зоните на груповите паметници на архитектурата и строителното изкуство и в имоти с
индивидуални паметници на архитектурата разрешение за поставяне се издава след положително
становище на Министерство на културата.
12. За елементите на градското обзавеждане да се издава разрешение за поставяне след
съгласуване на техния вид от ЕСУТ .

Типови проекти по т.1-№1а,№1б,№1в,№г,№1д,№1е

