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ОТНОСНО: Ново произнасяне по заявлението на Анита Мей и други лица за 

издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ, във връзка с Решение № 76 

14.02.2018 г. на Административен съд - Смолян 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 76/14.02.2018 година по адм. д. № 327/2017 година, състав на 

Административен съд – Смолян е отменил по оспорването на Анита Мей, Решение № 

563 по Протокол № 27/27.07.2017 година на Общински съвет – Смолян, с което е 

отказано издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност 

„Орничето”, землище с. Гела поради явна фактическа грешка в кадастралния план, 

установена чрез геодезическо заснемане. 

Административната преписка е върната на Общинския съвет за ново произнасяне, 

съобразно указанията на Съда по тълкуване и прилагане на закона. 

Според § 1, т. 9 от ДР на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) в 

относимата редакция към датата на постановяване на решението на Общински съвет 

„явна фактическа грешка“ в кадастралния план представлява несъответствието в 

границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, 

получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в 

границите на съществуващите на местността  (терена) трайни топографски обекти с 

естествен и изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез 

геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване 

на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в 

координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по 

чл. 31.  



Междувременно в хода на съдебното производство в Общината постъпиха 

декларации от петимата съсобственици на поземления имот, за който се изисква 

регулирането чрез ПУП – ПРЗ, с което те декларират, че не са подписвали молба-

заявление за изработване на ПУП за въпросния имот с идентификатор № 14605.9.74, 

местност „Орничето“, землището на с. Гела. От мотивите на Съда става ясно, че той не 

е взел под внимание тези декларации и не ги е обсъдил в този съдебен процес, тъй като 

същите не са били налични към момента на постановяване на Решение № 

563/27.07.2017 г. на Общински съвет – Смолян и не са послужили като фактическо 

основание за отказа. 

Във връзка с горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение 

на Решение № 76/14.02.2018 г. на Административен съд – Смолян предлагам на 

Общински съвет – Смолян да вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Отлага произнасянето по искането на Илия Чернев – пълномощник на Анита 

Мей, Маргарита Попова, Стоян Чакъров, Росица Димитрова, Антоанета 

Абаджиева, Росица Чернева и Мария Бебелекова, относно разрешение за 

изработване на ПУП – ПРЗ и застрояване на ПИ с идентификатор 14605.9.74 в  

местност „Орничето“, землището на с. Гела, община Смолян, до изясняване на 

фактическото състояние, свързано с легитимното волеизявление на 

съсобствениците на имота. 

 

             

      

         

ВНОСИТЕЛ: / П / 

Инж. Димитър Кръстанов 

 


