
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№306 

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 №241 по Протокол №8/30.03.2016г. на Общински съвет гр.Септември. 

 Констатирана е очевидна фактическа грешка в текста на решение №241 

по протокол №8 от 30.03.2016г. на Общински съвет гр.Септември, относно 

обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ V- За читалище 

в кв.35 по плана на с.Лозен. 

 В мотивите на решението, изречение трето е написано: УПИ ІІ-Училище в 

кв.35, вместо УПИ V-За читалище в кв.35 

 В разпоредителната част на решението, т.1 е написано: „Обявява от 

публична в частна общинска собственост урегулиран поземлен имот УПИ V-За 

читалище в кв.35 по плана на с.Лозен”; вместо . „Обявява от публична в частна 

общинска собственост урегулиран поземлен имот УПИ V-За читалище в кв.35 

по плана на с.Лозен, с площ 1996кв.м. в едно с построената в имота двуетажна 

масивна сграда с РЗП 378кв.м. и ЗП 315кв.м.”.   

 

  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 и чл.6, 

ал.1 от Закона за общинската собственост след станалите разисквания, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение №241 по протокол №8 

/30.03.2016г. на ОбС Септември, като в мотивите и разпоредителната 

част на решението следва да се чете: 

- „УПИ V- За читалище в кв.35 по плана на с.Лозен”  вместо, „УПИ ІІ-

Училище в кв.35 по плана на с.Лозен”, в изречение трето от мотивите на 

решение №241/30.03.2016г.  

- „Обявява от публична в частна общинска собственост урегулиран 

поземлен имот УПИ V-За читалище в кв.35 по плана на с.Лозен, с площ 

1996кв.м. в едно с построената в имота двуетажна масивна сграда с РЗП 

378кв.м. и ЗП 315кв.м.”, вместо : „Обявява от публична в частна 

общинска собственост урегулиран поземлен имот УПИ V-За читалище в 

кв.35 по плана на с.Лозен”, в т.1 от разпоредителната част на решение 

№241/30.03.2016г. 



2. Настоящето решение е неразделна част от Решение №241 по протокол 

№8 /30.03.2016г. на ОбС Септември 

3. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община 

Септември.   

 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:               21   

Присъствали:                             18 

Гласували:                    18 

“ЗА”                               18 

“ПРОТИВ”                      0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                     0  

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


