СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 6 3

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 254 по
протокол № 17/31.05.2012 г. на СОС, с което е одобрен проект за ПУП план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. НПЗ
„Хладилника - Витоша” - части север и юг, район „Лозенец“, като в т.4.1.
вместо: УПИ IV-„за специални нужди“, да се чете: УПИ V-„за специални
нужди“.
В Направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ) на Столична
община (СО) е постъпило писмо с вх. № САГ22-ДР00-1622/14.06.2022 г.,
подадено от „Образователно-спортен комплекс „Лозенец“ ЕАД, с
изпълнителен директор Кремена Пенева, с молба за поправка на очевидна
фактическа грешка в Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на
СОС, с което е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план
за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. НПЗ
„Хладилника - Витоша” - части север и юг, в граници: от север - бул.
„Н.Йонков Вапцаров“; от изток - „Зоопарк София“, м. „Борисова градина Погребите II част“, източната граница на кв.1 и продължението й до бул.
„Н. Йонков Вапцаров“; от юг - бул. „Тодор Каблешков“; от запад - бул.
„Черни връх“.
Извършена е служебна проверка, при която е установено, че е
допусната очевидна фактическа грешка в точка 4.1 на диспозитива на
Решението, като вместо
„4. От плана за регулация и застрояване се изключват, поради
неприключено съдебно производство следните квартали: т.4.1. кв.1, УПИ
IV-„за специални нужди“, УПИ V-„зa специални нужди“, УПИ VI-„за
озеленяване“,...“ е записано
„4. От плана за регулация и застрояване се изключват, поради
неприключено съдебно производство следните квартали: т. 4.1. кв.1, УПИ
IV-„за специални нужди“, УПИ IV-„за специални нужди“, УПИ VI-„за
озеленяване“,..“.
Горното води до несъответствие между графичната и текстовата част
на подробния устройствен план, одобрен с Решение № 254 по протокол №
17/31.05.2012 г. на СОС, което е необходимо да бъде поправено по реда на
чл.62, ал.2 от АПК, като в т. 4.1 от текстовата част на Решението бъде
посочен коректно номера на УПИ V-за специални нужди“ от кв.1 изключен от плана за регулация и застрояване.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния
кодекс, във връзка с чл.21, ал.7 от ЗОС и чл.129, ал.1 от ЗУТ
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РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.4.1 на
диспозитива на Решение № 254 по протокол № 17/31.05.2012 г. на
Столичен общински съвет, като вместо: „4. От плана за регулация и
застрояване се изключват, поради неприключено съдебно производство
следните квартали: т.4.1 кв.1, УПИ IV-„за специални нужди“, УПИ IV-„зa
специални нужди“, УПИ VI-,,за озеленяване",....", да се чете: „4. От плана
за регулация и застрояване се изключват, поради неприключено съдебно
производство следните квартали: т.4.1 кв.1, УПИ IV-,,за специални
нужди", УПИ V-„зa специални нужди“, УПИ VI-,,за озеленяване“,..“.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 254 по
протокол № 17/31.05.2012 г. на Столичен общински съвет.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столична
община - Направление „Архитектура и градоустройство” (nag.sofia.bg) на
основание чл.129, ал.5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл.129,
ал.1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК пред
Административен съд-София град в 14-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район ,Лозенец” и се изпращат в
Административен съд София-град от дирекция „Правно-нормативно
обслужване” на Направление ,Архитектура и градоустройство” на
Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 27 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-6824/24.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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