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 8

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на
Решение № 364 по Протокол № 69/08.07.2010 г. на Столичен общински
съвет /СОС/, район „Връбница" - Столична община /СО/.
По заявление вх.№ ГР-08-20-46/2009 г. е образувана административна
преписка за одобряване на ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ
XXVII-1423 и обособяване на нови УПИ XXVII-2161, ХХIХ-2162 и УПИ
ХХХ-2163,2165 и улица-тупик по о.т. 15а- о.т.15б, кв.52, м. „с. Волуяк",
район „Връбница", производството по което е приключило с издаване на
решение № 364 по протокол № 69/08.07.2010г. на СОС, с което е одобрен
проект за ПУП-Изменение на плана за регулация на м. „с. Волуяк", кв. 52,
отпадане на УПИ XXVII-1423; обособяване на нови УПИ XXVII-2167,
XXIX-2167, XXX- 2163,2165 и улица-тупик по о.т. 15а-о.т.15б.
Решение № 364 по протокол № 69/08.07.2010 г. на СОС е обявено в
Държавен вестник брой 66/24.08.2010г., като в срока за обжалване не са
постъпвали жалби, видно от писмо изх. № АГ-6602-73-(3)/13.09.2010г. на
район „Връбница". Преписката е насочена в технически архив на
направление „Архитектура и градоустройство".
В направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община
е постъпило заявление вх.№ САГ22-ГР00-1072/28.04.2022г. от Евгения
Миразчийска, действаща чрез пълномощник Бинко Шольов, собственик на
ПИ с КИ 12084.2700.2162 по КККР, землище на с.Волуяк, район
„Връбница", с искане за отстраняване на очевидна фактическа грешка в
текстовата част на решение № 364 по протокол № 69/08.07.2010г. на СОС.
Към писмото е приложено писмо изх.№ АО-762/20.04.2022г. на директор
дирекция ПОК към Министерство на земеделието, в което е отказано
разглеждането на искане за промяна на предназначението на ПИ с
идентификатор 68134.2700.2162 поради констатирано несъответствие на
текстовата част на решение № 364 по протокол № 69/08.07.2010г. на СОС с
графичната част на одобрения ПУП.
Във връзка с горното е извършена служебна проверка и е установено,
че в действителност е налице несъответствие между текстовата част и

графичната част на одобрения ПУП, като навсякъде в текстовата част на
решение № 364 по протокол № 69/08.07.2010г. на СОС, а именно в
обстоятелствената част и в диспозитива на решението вместо: УПИ
XXVII-2161, ХХIХ-2162 погрешно е записано УПИ XXVII-2167, ХХIХ2167.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местната администрация и
местното самоуправление, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК
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РЕШИ:
ДОПУСКА:
Поправка на очевидна фактическа грешка като навсякъде в
текстовата част на решение № 364 по протокол № 69/08.07.2010 г. на СОС,
вместо: УПИ XXVII-2167, да се чете: УПИ XXVII-2161 и вместо: XXIX2167 да се чете: XXIX-2162.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 364 по
Протокол № 69/08.07.2010г. на СОС.
Решението да се публикува 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.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 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница" и се изпращат в
Административен съд-София-град от дирекция ПНО 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 32 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-7329/05.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Георги Георгиев

