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До
Г-н Елен Герджиков
Председател
Столичен Общински съвет
Копие до:
Г-н Здравко Здравков
Главен архитект
Столична община

ВЪЗРАЖЕНИЕ
от
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните и монументално декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община

Уважаеми г-н Герджиков,
Уважаеми г-н Здравков,

Бихме желали да представим на Вашето внимание нашето възражение, относно
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична община както следва:

Точка 7.
Поставяне на подиуми (декинги) към съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 от
НРУИТДТСО се разрешава само по изключение при тротоари с голяма
денивелация (над 10%) и/или с оглед спазването на изискванията по ал. 3 и само
ако е предвидено в схемата за разполагане.
В такива случаи свободната площ за преминаване по тротоара се увеличава с 10
см за всеки линеен метър подиум.
Моля да коригирате точката, която забранява използването на декинг.
Той е крайно необходим на клиентите ни, във връзка с метеорологичните
условия в София. Поставянето на маси и столове директно върху улицата и
тротоарите не е най-доброто решение, тъй като наклонът от сградите е в посока
към канализацията, която се намира в средата на всеки един търговски обект и
наводнява краката на хората.
Проблема се усилва и от това ,че при един минимален дъжд водата от улуците
на сградите се излива директно върху тротоара, а от там към търговските
площи.
Ненужно е да обясняваме необходимостта от декинг в студените и снежни дни.
Искаме да подчертаем, че декингът лежи свободен и по този начин няма
никаква опасност от повреда на настилката.
Точка 10.
Площта между тентата/чадъра и ветробрана в случаите по чл. 286, ал. 3 от
НРУИТДТСО е открита с минимум просвет от 0.50 м.

Разстоянието между тентата и ветробрана, което според проектонаредбата е
минимум 50 см. няма никаква практическа полза. По този начин търговските
площи абсолютно не могат да бъдат отоплени и използвани през есенния и
зимния период, като при дъжд, вятър и сняг съоръженията ще се наводняват.
Моля, да ни бъде разрешено тентите да имат допирни точки с ветробрана ,за да
създадем едни нормални условия за експлоатирането им.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 16 става ал. 1 и в него се правят следните изменения и
допълнения:
д) Създава се т. 15: „15. да се поставят на минимално разстояние от жилищни
сгради в същия поземлен/урегулиран поземлен имот, равно на височината им,
измерена от нивото на прилежащия терен до най-високата им точка.“
Моля, да бъде запазено отстоянието на преместваемите обекти, както бяха
приети в съществуващите схеми на 3 метра от сградите.
В проектонаредбата е задена най-висока точка, но тентите са проектирани
малко по-високи, с цел безопасност и ветроустойчивост и ако трябва да
изпълним тези изисквания е възможно да намалим устойчивостта на
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конструкцията.
Постигането на съгласие между местната власт и бизнеса ще даде възможност
за създаване на по- добри условия за живот на жителите и гостите на гр. София.
Заедно постигнахме огромен напредък като за булевард Витоша се говори в
световен мащаб.
Гостите на града, които избират да пребивават в центъра непрекъснато се
увеличават, като непрекъснато се увеличават и техните изисквания и очаквания.
Заедно можем да направим последната крачка и да създадем правила, които да
служат за комфорта на хората.
Взимайки правилните решения ще постигнем още по-добри резултати.
Ние от туристическата индустрия се опитваме да създаваме най-добрите
условия, както за клиентите ни, така и за персонала ни и се надяваме и
разчитаме на вашата подкрепа, като високо оценяваме всичко което местната
власт е направила за развитието на туризма в гр. София.

С уважение,
Атанас Димитров
Председател на УС на БХРА
Председател на УС на БАРС
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