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X
рег. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
от
ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

относно: проект за решение № СОА19-ВК08-6020/23/ 27.10.2021 г. от кмета на район „Лозенец”
за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №482/ 23.07.2021 г. на Столичния
общински съвет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл.68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Столичен
общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395/ 15.11.2016г. на Кмета на
Електронен документ подписан с КЕП. Насочва се на адресата чрез СЕОС.

Столична община, изразяваме следното становище по законосъобразността на внесения проект
за решение:
С Решение №482/ 23.07.2021 г. Столичният общински съвет се е произнесъл по доклад от
кмета на район „Лозенец“ за доброволно прилагане на плана за регулация на урегулиран поземлен
имот VIII-881,1601 от кв.96, местност „Кръстова вада“ и улична регулация между о.т.187-о.т.352 и
о.т.346-о.т.347а, о.т.347-о.т.348. В т. IV от същото е допусната очевидна фактическа грешка, като
вместо Столична община да заплати на заявителите разликата в цените на имотите, е записано, че
Александра Джелатова и Николай Джелатов следва за заплатят на Столична община сумата от 410
лв.
Във връзка с гореизложеното, предложението е т. IV от Решение №482/ 23.07.2021 г. на
Столичния общински съвет да придобие следния текст: „Столична община да заплати на
Александра Джелатова и Николай Джелатов разликата в цените на имотите, в размер на 410
/четиристотин и десет/ лева, без ДДС“.
Считаме, че предложеният проект за решение е правилен и законосъобразен.

X
Дончо Барбалов
зам.кмет на Столична община

Съгласували чрез АИССО:
Директор на ДОС: Мария Праматарова
Началник отдел: Маргарита Проданова
Изготвил чрез АИССО: Елена Тонева

Електронен документ подписан с КЕП. Насочва се на адресата чрез СЕОС.
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 482/23.07.2021 г. по
протокол № 36 на Столичен общински съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
С Решение № 482/23.07.2021 г. по Протокол № 36 на Столичен общински съвет е проведена
процедура по реда на §22, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗР на ЗУТ, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и
чл. 199 ЗУТ във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VIII-881,1601
от кв. 96, м. „Кръстова вада“.
С писмо рег. № СОА19-ВК08-6020/22/20.10.2021 г., г-н Дончо Барбалов, зам. кмет на
Столична община ни уведомява, че следва да бъде извършена корекция на издадената в
изпълнение на Решението на СОС Заповед № СОА21-РД61 39/08.09.2021 г. на Кмета на
Столична община. В цитираното решение т. IV е допусната очевидна фактическа грешка в
частта определящо задълженото лице, което следва да изплаща разликата в пазарните
стойности на прехвърляемите имоти, а именно:
В Решение № 482/23.07.2021 г. по Протокол № 36, т. IV. Изписаните Александра
Джелатова и Николай
Джелатов, да се коригират, както следва:
Столична община да заплати разликата в цените на имотите в полза на Александра
Джелатова и Николай
Джелатов в размер на 410 /четиристотин
и десет/ лв., без вкл. ДДС.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 АПК, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
23 и ал. 2 ЗМСМА, предлагам за разглеждане проект на решение на СОС.
Приложение:
1. Проект на решение на СОС
2. Писмо рег. № СОА19-ВК08-6020/22/20.10.2021 г., на Дончо Барбалов, зам. кмет на
СО
3. Заповед № СОА21-РД61-39/08.09.2021 г. на Кмета на СО
4. Решение № 482//23.07.2021 г. по Протокол № 36

X
Константин Павлов
Кмет на Район "Лозенец"

T: 02 / 865 67 09
E: lozenets@sofia.bg
lozenets.sofia.bg

Електронен документ, подписан с КЕП и се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС.
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _______
на Столичния общински съвет
от ___________ година
Относно: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 482/23.07.2021 г. на
Столичен общински съвет за проведена процедура по реда на §22, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗР на
ЗУТ, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 199 от ЗУТ, във връзка с доброволно прилагане
на влязъл в сила ПУП за УПИ VIII-881,1601 от кв. 96, м. „Кръстова вада“.
НА ОСНОВАНИЕ: чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал. 1., т.
23 и ал. 2 от ЗМСМА
С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:
І. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. IV. на Решение № 482/23.07.2021
г. на Столичен общински съвет, относно частта определяща задълженото лице, което следва
да изплаща разликата в пазарните стойности на прехвърляемите имоти, а именно
изписаните Александра
Джелатова и Николай
Джелатов, да се
коригират, както следва:
Столична община да заплати разликата в цените на имотите в полза на Александра
Джелатова и Николай
Джелатов в размер на 410 /четиристотин
и десет/ лв., без вкл. ДДС.
Настоящето решение е неразделна част от Решение № 482/23.07.2021 г. на Столичен
общински съвет.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 20__ г., Протокол № ______ , точка __ от дневния ред по доклад №
................/2021г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
Георги Георгиев

Гл. юрисконсулт на
район „Лозенец” - СО:
Ивана Минкина

