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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 7

на Столичния общински съвет
от 22.01.2015 година
За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 723 по
Протокол № 71 от 06.11.2014 г. на Столичен общински съвет.
С Решение № 723 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г. на Столичен
общински съвет се одобрява проект за план за регулация, план за
застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на квартали 1, 2, м. „Автомагистрала Тракия - м.
”Прогоно”, Район „Панчарево”.
При служебна проверка след приемане на горното решение се
установи, че в мотивите на решението е посочено на стр.2, 4 абзац
погрешно: „Представени са оценки във връзка с изпълнение на чл.16, ал.4
във връзка с чл.210 от ЗУТ приети с решение по Протокол на ОЕСУТ №
ЕС-О-014/30.05.2014 г. и решение от РИОСВ относно преценка на
необходимостта от извършване на ОВОС с № 26-00-6370/11.08.2011г.”,
вместо „Представени са оценки във връзка с изпълнение на чл.16, ал.4 във
връзка с чл.210 от ЗУТ приети с решение по Протокол на ОЕСУТ № ЕС-О014/30.05.2014 г. и решение относно преценка на необходимостта от
извършване на екологична оценка с № СО-33-ЕО/2014 г. от Директора на
Регионална инспекция по околната среда и водите-София с изх. № 26-006370/09.10.2014г.".
Горепосоченото е видно от приложените към проекта за ПУП-ПРЗ,
неразделна част от постановения административен акт, писмо на
Директора на РИОСВ и Решение № СО-33-ЕО/2014г. на Директора на
Регионална инспекция по околната среда и водите-София.
Решението № 723 на Столичен общински съвет е изпратено за
обнародване в Държавен вестник на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
С оглед на изложената фактическа обстановка от правна страна се
налагат следните изводи:
Налице е правната възможност, която законодателят е предвидил в
разпоредбата на чл.62, ал.2 АПК, в случай, че са допуснати очевидни
фактически грешки в издадения акт, административният орган може да ги
поправи.

На основание на чл.21, ал.7 от Закона за общинска собственост,
Столичен общински съвет е издал Решение № 723 за одобряване на ПРЗ за
квартали 1, 2, м. „Автомагистрала Тракия - м. ”Прогоно” и предвид това
той е компетентен да допусне решение, с което да поправи допуснатите
грешки в него.
С оглед на гореизложеното, гл.архитект на СО предлага на
Столичния общински съвет да вземе решение, с което да поправи очевидна
фактическа грешка в мотивите на свое Решение № 723 както следва:
в стр.2, 4 абзац:
Представени са оценки във връзка с изпълнение на чл.16, ал.4, във
връзка с чл.210 от ЗУТ приети с решение по Протокол на ОЕСУТ № ЕС-О014/30.05.2014 г. и решение относно преценка на необходимостта от
извършване на екологична оценка с № СО-33-ЕО/2014г. от Директора на
Регионална инспекция по околната среда и водите-София с изх. № 26-006370/09.10.2014 г.
На основание чл.62, ал.2 от АПК и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
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РЕШИ:
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В
РЕШЕНИЕ № 723 ПО ПРОТОКОЛ №71 от 06.11.2014 г. КАКТО
СЛЕДВА:
1. Стр.2, 4 абзац:
Представени са оценки във връзка с изпълнение на чл.16, ал.4, във
връзка с чл.210 от ЗУТ приети с решение по Протокол на ОЕСУТ № ЕС-О014/30.05.2014 г. и решение относно преценка на необходимостта от
извършване на екологична оценка с № СО-33-ЕО/2014г. от Директора на
Регионална инспекция по околната среда и водите-София с изх. № 26-006370/09.10.2014 г.
Решението и одобрения проект на подробен устройствен план да се
публикуват на интернет страницата на Столична община - Направление
„Архитектура и градоустройство” (sofia-agk.com) на основание чл.129, ал.5
от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл.62,
ал.2 от АПК, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ
пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в Район „Панчарево” и се изпращат в
Административен съд София-град от отдел „Правен” на Направление
„Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.01.2015 г., Протокол № 75, точка 17 от дневния
ред, по доклад № СО-6600-3808/3/22.12.2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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