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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛХОВО 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

ОТНОСНО: Приемане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка 

в Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г. на Общински съвет - Елхово 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

            С Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г., Общински съвет- 

Елхово разрешава отдаване под наем чрез публичен търг на 10000/26426 кв.м ид.ч. от 

поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2571  по 

КК на гр.Елхово, включен в УПИ II-за стопански и обществено обслужващи 

дейности в кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово и представляващи 

участъци I-5000кв.м., II-5000кв.м. с координатни точки 1,2,3,4,5,6, съгласно 

изготвена схема на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово от „Геострой –

инженеринг“ЕООД  за срок от пет стопански години с начална годишна  наемна цена 

в размер на 138,45 лв., съгласно т.5 /за растениевъдна продукция-27,69лв/дка за 

година/ от Приложение №2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество. 

В текста на решението по т.1 има допусната техническа грешка по см. на чл. 175 

ал.1 от АПК  по отношение изписването на размера на началната наемна цена, като 

вместо 276,90 лв., сумата е записана неправилно като 138,45 лв. Допуснатата очевидна 

фактическа грешка в диспозитива на решението, не съответства на действителното 

математическо пресмятане и това налага приетото решение да бъде поправено по реда 

предвиден в АПК. 

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

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

срока за обжалване. 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет-Елхово да приеме 

следното 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 62, ал.2  от АПК, 

Общински съвет – Елхово допуска поправка на очевидна фактическа грешка  в т.1  на 

Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г., като диспозитива на 

решението следва да бъде следният: 

  I. На основание чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост 

/ЗОС/, чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава: 

1. Отдаване под наем чрез публичен търг на 10000/26426 кв.м ид.ч. от поземлен 

имот-частна общинска собственост с идентификатор  27382.500.2571  по КК на 

гр.Елхово,  включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в 
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кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово и  представляващи участъци I-

5000кв.м., II-5000кв.м. с координатни точки 1,2,3,4,5,6, съгласно изготвена схема 

на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово от „Геострой –инженеринг“ЕООД  за 

срок от пет стопански години с начална годишна  наемна цена в размер на 276,90лв, 

съгласно т.5 /за растениевъдна  продукция-27,69лв/дка за година/ от Приложение №2 от 

Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество. 

2. В останалата си част Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г.  

на Общински съвет - Елхово остава непроменено. 

 

 

 
 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съгласувал:П.Кючукова, зам.кмет 

                     Д.Трендафилова, гл.юр.к 

Изготвил:Г.Янузова, СУ ОС и Екология 


