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СМОЛЯН 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

От Славка Раденкова Каменова - председател на Общинския съвет 

 

Относно:  Ново обсъждане и приемане на решение по искането на Кмета на 
Община Смолян 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 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С решение № 353/ 23.12.2016 година по адм.д. № 225/2016 година , състав 
на Административен съд Смолян е отменил по оспорването на Анита Мей, 
решение № 257 по протокол № 16/ 01.09.2016 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. 

 Съдът е дал задължителни указания, при новото обсъждане, Общинският 
съвет да се произнесе с решение, което да бъде подробно 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. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 45 ал.9 във връзка с чл.21 ал.1 
т.11 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА , чл.124а ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.124б ал.1 от ЗУТ, 
предлагам , Общинският съвет да проведе ново обсъждане и приема следното: 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е : 

 I. Приема предложението на Кмета на Община Смолян 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, като: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето”, землище с. Гела, със следните параметри – 
устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 30%, кинт до 1.2, 
озеленяване – мин.50% и улична регулация. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони. Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел 
и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта на с. Гела и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето”, землище с. Гела.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Славка Каменова 
Председател на Общински съвет 
 
 
Приложение : Предложение на Кмета на Община Смолян 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 

      

 

 


