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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 1 9

на Столичния общински съвет
от 23.04.2015 година
За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на
Решение № 686 по Протокол № 70/23.10.2014 г. на СОС.
В направление „Архитектура и градоустройство” на Столична
община е постъпило писмо peг. № 0818-142(35)/05.02.2015 г. на директор
дирекция „Общинска собственост” при Столична община с искане за
предприемане на необходимите действия за поправка на очевидна
фактическа грешка в Решение № 686 по Протокол № 70/23.10.2014 г. на
СОС, в съответствие с проекта за изменение на плана за регулация за УПИ
VII и УПИ VIII, кв.17, м. „ж.к.Овча купел-2” и Решение № 659 по
Протокол № 52/21.11.2013 г. на СОС. Към искането са приложени:
Решение № 659 по Протокол № 52/21.11.2013 г. на СОС; предварителен
договор № СО-РД-561-15/21.02.2014 г. по реда на чл.15, ал.5 от ЗУТ и
Решение № 686/23.10.2014 г. на СОС.
При извършена служебна проверка по административната преписка
се установи следното:
С Решение № 237/16.04.2009 г. на Столичния общински съвет е
одобрен план за регулация и план за застрояване на м. „ж.к.Овча купел-2”.
С т.1 от решението от обхвата на одобряване на плана за регулация е
изключен УПИ VII и УПИ VIII, кв.17, поради непредставяне на
предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, което прави производството
в тази си част недовършено.
С Решение № 659 по Протокол № 52/21.11.2013 г. СОС дава съгласие
за изменение плана за регулация за УПИ VII и УПИ VIII, кв.17, м. „ж.к.
Овча купел-2”.
С предварителен договор № СО-РД-561-15/21.02.2014 г. Столична
община прехвърля на Теодора Григорова Коцева, представлявана от
Велкана Живкова Цветкова 1/2 идеална част, Аглая Георгиева Лечева 1/4
идеална част, Крум Василев Цветков 1/8 идеална част и Грозданка Петкова
Георгиева 1/8 идеална част от правото на собственост върху имот - частна
общинска собственост, представляващ реална част от имот пл. № 340, с
идентификатор 68134.4333.340, с площ от 334 кв.м., който се включва към

новообразуван УПИ VII-4333.1122, а Столична община придобива реална
част от ПИ № 1122, с площ от 250 кв.м., с идентификатор 68134.4333.1122,
придаваема към новообразуван УПИ VIII-4333.340-общинска собственост,
кв.17, м. „ж.к. Овча купел-2”.
Предвид представените документи в направление „Архитектура и
градоустройство” са постъпили заявления вх. № ГР-94-00-227/28.11.2011 г.
и вх. № ГР-94-00-7/2012 г./20.06.2014 г. от Теодора Григорова Коцева,
Аглая Георгиева Лечева, Крум Василев Цветков, Грозданка Петкова
Георгиева с искане за довършване на процедурата по одобряване на проект
за подробен устройствен план - план за регулация в обхват на поземлен
имот с идентификатор 68134.4333.1122, попадащ в УПИ VII, кв.17 по
проекта на м. „ж.к. Овча купел-2”, одобрен с Решение № 237 по Протокол
№ 38/16.04.2009 г. на СОС.
Взето е Решение № 686 по Протокол № 70/23.10.2014 г. на СОС, с
което е одобрен проект за план за регулация на УПИ VII-1122, кв.17, м.
„ж.к. Овча купел-2”, Район „Овча купел” по сините и червени линии, букви
и цифри, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от
плана за регулация на м. „ж.к. Овча купел-2”, в граници: улица от о.т.26о.т.9а-о.т.10а-о.т.12-о.т.14-о.т.16б-о.т.18 до о.т.19; улица от о.т.19-о.т.19ао.т.20-о.т.22а до о.т.83; улица от о.т.83-о.т.89а; улица от о.т.89а-о.т.1а до
о.т.44; улица от о.т.44 до о.т.54, Район „Овча купел”, одобрен с Решение
№ 237 по Протокол № 38 от 16.04.09 г. на СОС.
Налице е допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част
на Решение № 686 по Протокол № 70/23.10.2014 г. на СОС.
На основание чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс,
във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т
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С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в разпоредителната част на
Решение № 686 по Протокол № 70/23.10.2014 г. на СОС, която следва да се
чете:
Разпоредителна част: „ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА: План за регулация
на УПИ VII-1122 и VIII-340, кв.17, м. „ж.к. Овча купел-2”, Район „Овча
купел” по сините и червени линии, букви и цифри, съгласно приложения
проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к.
Овча купел-2”, в граници: улица от о.т.26-о.т.9а-о.т.10а о.т.12.о.т.14.
о.т.16б-о.т.18 до о.т.19; улица от о.т.19-о.т.19а-о.т.20-о.т.22а до о.т.83;
улица от о.т.83-о.т.89а; улица от о.т.89а-о.т.1а до о.т.44; улица от о.т.44 до
о.т.54, Район „Овча купел”, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38
от 16.04.09 г. на СОС.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 686 по
Протокол № 70/23.10.2014 г. 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.61
от АПК.
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 „Овча купел” 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 23.04.2015 г., Протокол № 80, точка 19 от дневния
ред, по доклад № СО-6600-3505/4/08.04.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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