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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 361 

 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.01.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 21 

 
 
 

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. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Решение № 353/23.12.2016 г. по адм. 
дело № 225 по описа за 2016 г. на Смолянския административен съд,   докладната 
записка на Кмета на Община Смолян и приложенията към нея, съобрази 
изразеното от общинският съветник Кирил Асенов становище, неразделна част към 
настоящото решение, прие, че не са налице фактически основания за издаване на 
искания акт, поради което и на основание   чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 45, ал. 9 във 
връзка с ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 5 във връзка с чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ и след 
проведено гласуване и резултат по чл. 27,   ал. 3 от ЗМСМА 

 
РЕШИ: 

 
Не приема предложението на Кмета на Община Смолян за издаване 

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. 

 
 

29-22-15 
 

 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,      
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Приложение към Решение № 361/25.01.2017 г. 

Препис извлечение от Протокол № 21/25.01.2017 г. на Общински съвет - Смолян 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 

(Мандат 2015-2019 година) 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 21 

 
Днес, 25.01.2017 година, от 9.30 часа, в заседателната зала на Община 

Смолян се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл.23, 
ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 
Отсъстваха: Данчо Киряков, Илия Томов и Марияна Методиева.  
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добро утро 
на всички! Г-жо Бояджиева, проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 24 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В залата присъстват 24 общински съветници. Постъпили 
са уведомления, съгласно Правилника, чл. 61, от д-р Марияна Методиева, Илия 
Томов и инж. Данчо Киряков. Налице е законов кворум за откриване на 
заседанието на Общинския съвет. Откривам заседанието на Общинския съвет. 
Пристъпваме към гласуване на дневния ред. Колеги, предлагам да извършим едно 
малко пренареждане на точките в дневния ред. Предлагам точка 13, която е 
свързана с ново обсъждане на решението, с което приета Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 2, да бъде точка 1.  
…………………………………………… 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

……………………………………  

 

13. 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 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

………………………………………. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други предложения? Който е съгласен общинският 
съветник Петър Мирчев да ръководи заседанието по точки 1, 13 и 14, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, 1 „въздържал се”. Определяме общинският 
съветник г-н Мирчев да ръководи заседанието. Заповядайте, г-н Мирчев. 
…………………………….. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
………………………………………………………………… 

КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Всички, 
които са били в село Гела и познават ландшафта са забелязали, че там няма 
изградени комплекси и това е едно от малките села, които са се запазили 
чисти и сравнително с умерен архитектурен стил. Аз ще гласувам „против” 
отново, защото искам това село да продължи да изглежда по този начин. Не 
смятам, че този път този тип инвестиции са подходящи за там. И вторият ми 
мотив да гласувам „против” е преминаването на водопровод през този терен, 
което ако се допусне правенето на такъв подробен устройствен план ще 
усложни реализирането на проекта. Мисля, че тези два аргумента са 
абсолютно достатъчни и няма нужда от повече. Благодаря ви. 

……………………………………… 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Значи какво правим днес? Внасяме на второ гледане по 
искане на Съда, в което трябва да си потвърдим решението с допълнителни 
аргументи това, което иска от нас Съда. В момента предлагам да гласуваме 
потвърждаване на отказа с аргументите, които се споделиха от г-н Асенов. Какво 
правим повече и какво гласуваме  повече? Потвърждаваме си отказа и толкова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Явно гласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така, г-н Генчев. В такъв смисъл трябва да се вземе 
решение, ако ще се взима. Тъй като сме прекратили разискванията и дискусията, и 
след направените уточнения, приканвам ви към гласуване. Гласуването е явно. 
Който е съгласен „за” така оформеното предложение, казано от г-н Генчев, г-н 
Асенов, общо взето те са идентични, просто едното допълва другото, моля да 
гласува „за” с вдигане на ръка. 
…………………………… 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: При кворум 22-ма, „за” 15, „против” 3, „въздържали се” 4. 
Решението се приема. 
 
 
 
 


