
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от инж. Димитър Йовчев Кръстанов – председател на Общинския съвет 

 

Относно: Ново обсъждане и произнасяне по искането 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. 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 213/07.06.2017 година по адм. д. № 65/2017 година състав на 
Административен съд – Смолян е отменил по оспорването на Анита Мей, 
Решение № 361 по Протокол № 21/ 25.01.2017 година на Общински съвет – 
Смолян , с което не е прието предложението за 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. 

Административната преписка е върната на Общинския съвет за ново 
произнасяне, съобразно указанията на Съда по тълкуване и прилагане на Закона. 

Съдът е дал задължителни указания при новото обсъждане и постановяване 
на решението си, Общинският съвет да съобрази има ли законови пречки, с 
оглед изискванията на ЗУТ за проектиране на ПУП за конкретния имот и 
мотивирано с фактически и правни основания относно наличието или липсата на 
правно значими факти, обуславящи изразената от него воля по искането за 
издаване на разрешение за изработване на ПУП. 

При отхвърляне на предложението важи изискването, въведено с 
разпоредбата на чл. 124б ал. 5 от ЗУТ, Общинският съвет да мотивира 
решението си. 

Допълнително ни беше представено геодезическо заснемане от 
правоспособно лице, вписано в Агенция по геодезия, картография и кадастър – 
София на част от земеделски път, представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 14605.9.171 и част от поземлен имот с идентификатор 
14605.9.175 от което е видно, че е налице кадастрална грешка. Поземленият имот 
с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела навлиза в 
съществуващия земеделски път, представляващ публична общинска 



собственост. Този път обслужва както околните застроени и незастроени имоти, 
така и гробищен парк. В чертите на пътя е прокарана подземна инженерно-
техническа инфраструктура – водопроводи, обслужващи населеното място и 
околните застроени имоти. 

Във връзка с това следва да се представи нов Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето”, землище с. Гела, съобразен със съществуващия 
земеделски път. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27 ал. 3 от 
ЗМСМА, чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ и в съответствие с Решение № 213/07.06.2017 г. 
на Административен съд – Смолян предлагам Общинският съвет да проведе 
ново обсъждане и приеме следното: 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Отказва да издаде разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето“, землище с. Гела поради явна фактическа грешка в 
кадастралния план, установена чрез геодезическо заснемане. 

2. Да се представи нов Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност 
„Орничето”, землище с. Гела, съобразен със съществуващия път. 

 
Приложение: Геодезическа снимка в М 1:500 на участък от път в село Гела, 
общ. Смолян 
 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж. Димитър Кръстанов 
Председател на Общински съвет 
 
 
 


