ЗАПОВЕД
№ ПО-113
Пазарджик,01.07.2020г.
Общински съвет – Белово на свое заседание от 19.06.2020 г., е взел
Решение № 121 с Протокол №12, относно: изпълнението на проект
„Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица“ и определяне на обект
от първостепенно значение по смисъла на ЗУТ и § 1, т.6 от ДР на ЗОС.
Така взетото решение е незаконосъобразно в частта на т. 2, поради
следните съображения:
В тази точка от горецитираното решение, Общинският съвет на
основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ дава съгласие за изработване и
процедиране на проект с план-схема за Подробен устройствен план в обхват
на проект „Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица“ и изготвена
схема от м. май 2020 г. на проектантски екип.
Предвид разпоредбата на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, послужила като
основание за вземане на т.2 от решението, Общинският съвет следва да
даде разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
по предложение на кмета на общината.
Съгласно чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124а се
одобряват и заданията по чл. 125 от ЗУТ. Към предложението на кмета е
предложена

само

скица

идейно

предложение.

Липсва

задание

за

изработване на ПУП, каквото е изискването на чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ.
Съгласно чл. 125 от същия закон Проектите за устройствените планове
се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен
план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на
съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, централните и териториалните администрации и
дружества,

които

изработват

специализирани

карти,

регистри

информационни системи.
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Заданието обосновава необходимостта от изработването на плана и
съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите
за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за
съществуващото положение и за действащите за съответната територия
концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове.
Липсата

на

административно

задание

води

производствените

до

съществено

правила

при

нарушение

приемане

на

на

т.2

от

решението.
С оглед на гореизложеното се налага извода, че решението в частта на
т. 2 не е съобразено с приложимите правни норми от ЗУТ, с оглед на което на
основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 от ЗА,
З А П О В Я Д В А М:
В Р Ъ Щ А М за ново обсъждане т. 2 от решение № 121 от 19.06.2020
г.

на

Общински

съвет

–

Белово,

прието

с

Протокол

№

12,

като

незаконосъобразна.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане
решение не влиза в сила в частта на т. 2 и следва да се разгледа от
общинския съвет в 14 – дневен срок от получаването на настоящата заповед.
Преписи от заповедта да се изпратят на Председателя на Общински
съвет - Белово и на Кмета на община Белово за сведение и изпълнение.
/п/
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