
РЕШЕНИЕ

Номер ----------№ -------------- Г одина 07.06.2017 Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Смолян

На 06.06 Г одина 2017

В публично заседание в следния състав:

Председател:

Членове:

Секретар:

Прокурор:

Златка Пичурова

като разгледа докладваното от съдията 

Административно дело

Игнат Колчев

номер 20177230700065 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Анита Мей - гражданин 
на Обединеното кралство, в качеството й на собственик на поземлен имот с 
идентификатор 14605.9.74 в местността "Орничето", землище с. Гела, общ. 
Смолян, срещу Решение № 361 на Общински съвет - Смолян, взето на заседание 
проведено на 25.01.2017 г., по Протокол № 21, касаещо разрешение за 
изработване на ПУП - ПРЗ на посочения по-горе поземлен имот.

Жалбата е подадена чрез пълномощник - адв. Александър Коджабашев.
В жалбата се твърди, че кмета на Община Смолян е внесъл в Общински 

съвет предложение да бъде разрешено изработване на ПУП- ПРЗ, касаещо 
процесния имот. На свое заседание на 25.01.2017 г. Общинския съвет взел 
следното решение: "Не приема предложението относно разрешение за
изработване на ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местността "Орничето", землище с. Гела, общ. Смолян. В жалбата се твърди, че 
мотивите към решение № 361, са неконкретизирани и са без каквато и да е било 
опора в закона. Първият мотив изразен от общинският съветник Кирил Асенов 
бил, че със застрояването в поземления имот се нарушавала "Чистата и умерена 
архитектура на с.Гела". Според твърденията на жалбата този мотив бил неточен
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и неясен, тъй като параметрите на предложеното застрояване изцяло отговаряли 
на параметрите на сегашното застрояване. Твърди се по-нататък, че от мотивите 
на решението съдържащи се в изказването на общинския съветник Асенов не се 
сочело какво конкретно липсва в заданието по чл.125, ал.1 ЗУТ, за да се приеме, 
че не са налице фактическите основания за издаване на искания акт. Вторият 
мотив, изразен от общинския съветник Асенов бил, че през имота преминава 
водопровод, като това не се подкрепяло от доказателствата в преписката. 
Предвид изложеното считат, че оспореното решение е издадено при наличие на 
основания за отмяната му, поради което молят съда да постанови решение, с 
което да го отмени.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв. Коджабашев- процесуален 
представител на жалбоподателката.

За ответника по оспорването юриск. Делирадева заема становище за 
неоснователност на подадената жалба.

След преценка на изложеното в жалбата, като взе предвид становищата на 
страните и събраните по делото доказателства, в т.ч. и заключение на назначена 
СТЕ съдът направи следните фактически и правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес от 
търсената защита срещу годен за обжалване административен акт. Преценена 
така тя е процесуално допустима и по нея се дължи произнасяне по същество.

Разгледана по същество жалбата е основателна. Съображенията за това са 
следните:

По фактите:
Безспорно е по делото, че с решение № 353/23.12.2016г. състав на АССм е 

отменил по оспорването на Анита Мей Решение №257 по Протокол №16 от 
1.09.2016г. на Общински съвет -  Смолян,с което не е прието предложението за 
разрешение изработването на подробен устройствен план - план за регулация и 
застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74, местност 
„Орничето“, землище на с.Гела. Преписката е върната на Общински съвет
гр.Смолян за ново произнасяне по заявлението на Анита Мей и други 
лица,съобразно указанията в решението по тълкуването и прилагането на закона.

Повторното произнасяне по преписката е извършено на заседание на ОбС- 
Смолян, проведено на 25.01.2017г. по протокол №21. Независимо от 
проведените разисквания и разясненията на общинския съветник Сл. Каменова, 
че правомощията на ОБС са да приеме повторно върнатия за ново обсъждане 
акт, да отмени или измени решението си, независимо че решението е прието на 
основание чл. 45, ал.9 ЗМСМА, визиращо посочените по-горе правомощия, ОбС 
е приел решение в смисъл, че "не приема предложението на Кмета на Община 
Смолян за издаване на разрешение за изработване на процесния ПУП". 
Иначе казано, административния орган се е произнесъл извън правомощията му 
предвидени в чл. 45, ал.9 ЗМСМА в хода на производство за повторно
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разглеждане на върнат за обсъждане административен акт.
При приемане на решението е възприет изразеното становище от общинския 

съветник Асенов, според което в селото досега нямало изградени комплекси и 
той иска селото да продължи да изглежда по същия начин. Вторият му мотив е 
бил свързан с наличие на водопровод в имота, който щял да усложни 
реализацията на проекта.

По делото е назначена СТЕ, вещото лице по която дава заключение, че през 
поземления имот не преминава водопровод. Същия преминава югоизточно от 
имота по изградена улица и не е пречка за изработване на ПУП-ПЗР. Заданието 
към предложението за издаване на разрешение на изработване на ПУП-ПРЗ за 
процесния имот не предвижда изграждане на комплекси. С него е предвидено 
обособяване на УПИ за жилищно строителство с малка височина при 
посочените показатели за коефициент на интензивност, плътност на застрояване 
и процент озеленяване.

Съдът възприема заключението на вещото лице като обективно и 
компетентно изготвено.

При така установеното съдът прави следните правни изводи:
Производството е по реда на чл. 215, вр. чл. 1246, ал.5 ЗУТ, вр. чл. 145 и 

сл. АПК.
С оглед разпоредбата на чл. 142 АПК, съдът проверява законосъобразността 

на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл. 146 
АПК без да се ограничава само с тези, посочени от оспорващия. Предмет на 
обжалване е решение № 361 от протокол № 21/25.01.2017г., т.13 от дневния ред 
на Общински съвет- Смолян относно върнат за ново обсъждане 
административен акт. Съдържанието на оспореното решение се състои в 
неприемане на предложения проект за решение от Кмета на Община Смолян.

Процедурата по създаване, обявяване и одобряване на устройствени планове 
е регламентирана в Част II, Глава VII, Раздел III на специалния закон - ЗУТ, чл. 
124 и следващите. С измененията на ЗУТ, публикувани в ДВ, бр.82 от 2012 г. са 
създадени два нови текста - тези на чл. 124а и чл. 1246, които детайлизират 
процедурата по приемане на ПУП, като създават възможност за оспорване само 
на изричен отказ за стартиране на такава. За да е законосъобразен оспореният в 
настоящото съдебно производство индивидуален административен акт - 
Решение на Общински съвет Смолян същият следва да е постановен от 
компетентен по материя, степен и място административен орган. Съгласно 
текста на новосъздадения чл. 124а, ал.1, изр. първо, разрешение за изработване 
на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет 
по предложение на кмета на общината, т.е компетентният орган в този случай е 
общинският съвет.

В чл. 124а, ал.5 от ЗУТ е установено, че разрешение за изработване на проект 
за подробен устройствен план може да се даде от органите по ал. 1 - 4 и по
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искане и за сметка от заинтересувани лица - собственици на поземлени имоти, 
концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, 
или други лица, определени в закон. В този смисъл едно от релевантните 
обстоятелства, които е следвало да съобрази компетентния административен 
орган при постановяване на решението си, е било да установи дали заявителят 
има качеството на заинтересувано лице в административното производство по 
смисъла на закона. Съдът, като съобрази ангажираните доказателства от 
оспорващите и представените с преписката от органа, намира, че настоящият 
случай попада в първата предвидена от закона хипотеза (чл. 124а, ал.5 от ЗУТ) - 
заявлението е подадено от заинтересувано лице - собственик на поземлен имот с 
идентификатор 14605.9.74 в местн. "Орничето", землище с.Гела, Община 
Смолян, за който е поискано промяна на предназначението.

Друго обстоятелство, което административният орган следва да съобрази в 
това производство, е да установи има ли законови пречки, с оглед изискванията 
на ЗУТ за проектиране на ПУП за конкретния имот.

Основен аргумент в полза на жалбоподателя е основателното му възражение 
за липса на мотиви по смисъла чл. 59, ал.2, т.4 от АПК. Мотивите на 
административния акт не могат да бъдат заместени с тълкувания или съждения 
от страна на съда, или страните в процеса. Недопустимо е съдът в хода на 
съдебното производство да установява, или предполага какви са били 
действителните мотиви на административния орган за издаване на обжалвания 
акт, както и тези въз основа на които е прието, че за имота следва да бъде 
издаден отказ за допускане изработването на ПУП в посочения обхват. Липсата 
на фактически основания нарушава правото на защита на засегнатия от 
издадения акт лице и същия е в невъзможност да изложи конкретните си 
възражения.

Установи се, че производството пред административния орган е по реда на 
чл. 124а, ал.5 от ЗУТ. Съгласно чл. 1246, ал. 5 от ЗУТ, отказите за издаване на 
разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с 
мотивирано решение. Съдът установи, че в настоящия случай компетентният 
орган не е изложил мотиви към решението си, с които да го обоснове.

Органът е бил длъжен да изследва и обсъди наличието или отсъствието на 
правно значими факти, черпени от изискванията на ЗУТ, обосноваващи отказа. 
Неизпълнението на това задължение от страна на административния орган е 
довело до постановяване на незаконосъобразно решение, което следва да бъде 
отменено, а преписката върната на Общински съвет Смолян за ново произнасяне 
по искането на оспорващия, съобразно мотивите на настоящото решение, с 
установяване и обсъждане на фактите и обстоятелствата от значение за
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разрешаване на поставения административен въпрос. Не на последно място 
съдът намира, че административният орган при новото произнасяне следва да 
вземе предвид предмета на заявлението на оспорващия и необходимото 
съдържание на ПУП.

Изложените в изказването на общинския съветник Асенов съображения 
очевидно не касаят процесното предложение. То нито предвижда изграждане на 
комплекси, нито през имота преминава водопровод. Нормата на чл. 59, ал.2, т.4 
АПК задължава административния орган да изложи фактически и правни 
основания за формирания отказ. Правните основания не следва да се считат 
оправомощаващите норми на закона-чл. 21, ал.1,т.11 ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 
ЗУТ, а нормите на материалното право на които не отговаря представената 
разработка. Фактическите основания, изложени като мотив за решението следва 
да са конкретни и да посочват фактическите обстоятелства, които правят 
проекта несъответен на изискванията и нормите на ЗУТ и подзаконовите 
нормативни актове по неговото приложение. Те не могат да се основават на 
субективните опасения на общински съветник, че наличието на водопровод ще 
затрудни реализацията на проекта. Тези опасения както бе отбелязано по-горе се 
опровергават от заключението на вещото лице.

За прецизност съдът намира за необходимо да отбележи, че оспореното 
решение е незаконосъобразно и на друго основание. В съответнстие с приетата 
фактическа обстановка, независимо от разясненията на един от общинските 
съветници-Сл. Каменова досежно правомощията на административния орган по 
чл. 45, ал.9 ЗМСМА, е прието решение, което не кореспондира с тези 
правомощия. Стриктно погледднато ОбС-Смолян следваше да потвърди своето 
решение. Такова потвърждаване липсва, което прави оспореното решение 
незаконосъобразно на второ самостоятелно основание.

При изложеното по-горе и липсата на фактически и правни основания за 
издаване на оспорения индивидуален административен акт, той следва да бъде 
отменен. Административната преписка ще бъде върната на Общински съвет 
Смолян за ново произнасяне с установяване и обсъждане на релевантните за 
поставения въпрос факти и обстоятелства. На основание чл. 1246 от ЗУТ 
общинският съвет следва да се произнесе с мотивирано решение в едномесечен 
срок, считано от влизане на решението в сила, при спазване задължителните 
указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК следва да бъде 
уважено направеното искане от оспорващия за присъждане на направените и
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доказаните разноски по делото в общ размер от 760 лева, а именно - 500 лева - 
договорено и внесено адвокатско възнаграждение, 250 лв. възнаграждение на 
вещото лице и 10 лева - внесена държавна такса.

Водим от горното, и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 от АПК, АССм 
в настоящия си съдебен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на Анита Мей - гражданин на Обединеното кралство, в 
качеството й на собственик на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местността "Орничето", землище с. Гела, общ. Смолян Решение № 361 на 
Общински съвет - Смолян, взето на заседание проведено на 25.01.2017 г., по 
Протокол № 21, т.13 от дневнияя ред, касаещо разрешение за изработване на 
ПУП - ПРЗ на посочения по-горе поземлен имот.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет Смолян за ново произнасяне, 
съобразно указанията в решението по тълкуване и прилагане на закона в 
едномесечен срок от влизане на решението в сила.

ОСЪЖДА Общински съвет Смолян да заплати на Анита Мей - гражданин на 
Обединеното кралство доказаните разноски по делото в общ размер от 760 лева, 
а именно - 500 лева - договорено и внесено адвокатско възнаграждение, 250 лв. 
възнаграждение на вещото лице и 10 лева - внесена държавна такса по 
приложения списък по чл. 80 ГПК.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на 
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


