РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА
ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 30 НА ОС
СОЗОПОЛ В ПРОТОКОЛ 4/20.12.2019Г.

ОТ
ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА
ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 30 НА ОС СОЗОПОЛ, ОБЕКТИВИРАНО В
ПРОТОКОЛ № 4/ 20.12.2019Г.

На основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, както и на основание Писмо, изх. № 91-97-4 /
06.01.2020г. на Областен управител на област Бургас, констатирах, че в
Решение № 30 на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 4
/ 20.12.2019г., е извършена очевидна фактическа грешка, като е отразен в
протокола грешен диспозитив.
Видно от Докладна записка № 622 / 22. 11. 2019г. на Румен Кисьов –
зам.кмет на община Созопол и дебатите по приемане на решението, с 16
гласа „за”, ОС Созопол на основание чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от ЗСПЗЗ и чл.
75б от ППЗСПЗЗ е дал съгласие да бъдат отдадени под наем за стопанската
2019/2020г. имоти с начин на трайно ползване „полски път” и напоителни
канали, които не функционират , съгласно Приложение № 1. Установи се
от протокола, че като диспозитив на решението, прието по горната
докладна е записано решение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ. След
извършена проверка и изслушване на аудио-записа от проведената сесия

на ОС Созопол на 20.12.2019г., се установи, че е допусната очевидна
фактическа грешка на текстовото изписване на взетото решение, поради
което и на основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, в качеството ми на председател на Общински
съвет – Созопол

ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в Решение
№ 30, обективирано в Протокол № 4 / 20.12.2019г., като решението
придобива следния вид :

Решение № 30 :
РЕШЕНИЯ:
1.
Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.9 от Закон за
общинската собственост допълва „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с
Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол като включва за
отдаване под наем имоти – публична общинска собственост, с начин на
трайно ползване – „полски път“ и напоителни канали, които не
функционират, съгласно Приложение №1.
2.
Общински съвет Созопол на основание чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закон
за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.75б ал.3 от
ППЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за стопанската
2019/2020г. имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не
функционират съгл. Приложение №1, като определя размера на наемната
цена съгласно средно годишно рентно плащане.
Приложение:
1.
Приложение №1 – диск с имоти с НТП – „полски път“ и напоителни
канали, които не функционират
2.

Средно годишно рентно плащане по съответните землища

Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е
неразделна част от Протокол № 4 / 20. 12.2019г. и следва да се обяви по
реда на обявяване на протокола.

Копие от решението да се изпрати на:
1. Кмет на община Созопол
2. Областен Управител на обл. Бургас
3. Районна прокуратура – гр. Бургас
4. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

............................Георги Пинелов
Председател на ОбС - Созопол

