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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 412 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с 

Протокол № 45 

 

 

ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа грешка в административен акт на 

Общински съвет Николаево – Решение № 400 / 27.10.2022 г. по Протокол № 44 

Мотиви: В свое писмо № АК-01-123 / 11.11.2022 г. Областния управител на 

област Стара Загора сигнализира Об С Николаево, че е допуснал явна фактическа 

грешка в Решение № 400 / 27.10.2022 г. по Протокол № 44. Сигнала е мотивиран и се 

предлага нейното отстраняване по предвидения законов ред.  

С Решение № 400 / 27.10.2022 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА 

и чл. 129 във връзка с чл. 110, ал. 1, т .5 от ЗУТ, Об С Николаево 

 РАЗРЕШАВА ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната 

територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за: Кабелно 

захранване НН на „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 

кв.90 по рег. план на с. Елхово, отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ 

ЕООД, ЕИК – 205275397 с нот.акт 36 том 17 дело 3482 вх.рег.№ 5039/17.08.2022 г. 

изд.от СВ Казанлък до ТНН на ТП /БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ/ ВЛ МИЛЕВО, п/ст 

ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение 

Юг„ ЕАД). Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на експертния 

общински съвет на 10.10.2022 г. 

Видно от посоченото правно основание и от приложените по преписката 

документи, с настоящото РЕШЕНИЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОДОБРЕН ИЗГОТВЕНИЯ 

ПУП. Допуснатите неточности в Решението представляват явна фактическа грешка. 

Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК, очевидни фактически грешки допуснати в 

административния акт, се поправят от органа, който ги е издал и след изтичане на срока 

за обжалване (т.е. следва да приемем Решение, с което се поправя допуснатата грешка). 

Това Решение се съобщава на заинтересованите лица и подлежи на обжалване по 

предвидения в АПК ред.  

 С оглед на горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет - 

Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

 Отстранява допуснатата явна фактическа грешка в Решение № 400 / 

27.10.2022 г., точка 1, като последната придобие следния окончателен вид: 

 

1.ОДОБРЯВА ИЗГОТВЕНИЯ проект за подробен устройствен план-парцеларен 

план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за 

елементи на техническата инфраструктура за: Кабелно захранване НН на 

„Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по рег. план на с. 

Елхово, отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, ЕИК – 205275397 

с нот.акт 36 том 17 дело 3482 вх.рег.№ 5039/17.08.2022 г. изд.от СВ Казанлък до ТНН 

на ТП /БКТП ТП 3 ЕЛХОВО , КЛ/ ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище 

№4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг„ ЕАД)  
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2.Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 400 / 27.10.2022 г. по 

Протокол № 44 на Общински съвет Николаево. 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


