
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№302 

Взето с Протокол №10 от извънредно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 04.05.2016г. 

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение 
№50 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет гр.Септември. 
  
 Във връзка с извършено геодезическо заснемане на урегулиран поземлен имот 

УПИ І-кино и читалище в кв.20 по плана на гр.Септември, се установи че е допусната 

очевидна фактическа грешка в мотивите и разпоредителната част на Решение №50 по 

протокол №4 /22.12.2015г. на ОбС Септември, като в целия текст на решението 

погрешно е написано: едноетажна масивна сграда с  РЗП 380кв.м. вместо двуетажна 

масивна сграда с РЗП 700кв.м. и ЗП 400кв.м., и УПИ І – кино и читалище в кв.20 с площ 

1095кв.м., вместо УПИ І- кино и читалище в кв.20 с площ 875кв.м. 

 За имота е изготвен АКТ №2220 от 26.04.2016г. – Поправка на Акт за частна 

общинска собственост №248/14.12.2010г., на база данни от извършено геодезическо 

заснемане и предоставено удостоверение №81/26.04.2016г. от Дирекция „АТУ” при 

Община Септември.  

Общински съвет – Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 
Общината, на основание чл.62, ал.2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация след станалите разисквания, 

 
Р Е Ш И: 

1. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение №50 по протокол №4 

/22.12.2015г. на ОбС Септември, като в мотивите и разпоредителната част на 

решението следва да се чете: 

- Двуетажна масивна сграда с РЗП 700кв.м. и ЗП 400кв.м., вместо едноетажна 

масивна сграда с РЗП 380 кв.м. 

- УПИ І – кино и читалище в кв.20 с площ 875кв.м., вместо УПИ І- кино и читалище 

в кв.20 с площ 1095кв.м. 

2. Настоящето решение е неразделна част от Решение №50 по протокол №4 

/22.12.2015г. на ОбС Септември 

3. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община 

Септември.   

 

Общ брой на общинските  съветници:                21   

Присъствали:                    17 

Гласували:          17 

“ЗА”                     17 

“ПРОТИВ”                       0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                 0  

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


