
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 592 
 
 Взето с протокол № 30 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.08.2021 год. 
 
ОТНОСНО Поправка на техническа грешка в Решение № 165/27.05.2020 г. на 
Общински съвет Септември, взето с Протокол № 10 от редовно заседание на ОС 
Септември, проведено на 27.05.2020 г.  

 
 Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 
Септември, като взе предвид, че с Решение № 165/27.05.2020 г. на Общински съвет 
Септември е упълномощен Кмета на Община Септември да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.124-00003-C01 от 
28.02.2020 г., както и че в изписването на номера на Договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, а именно „№ BG06RDNP001-19.124-00003-C01 от 
28.02.2020 г.“ е допусната техническа грешка изразяваща се в поставянето на една нула 
в повече, поради което е необходимо да се вземе решение за поправка на приетото 
решение, като в Решение № 165/27.05.2020 г. на Общински съвет Септември навсякъде, 
където е записано „договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-19.124-00003-C01 от 28.02.2020 г.“ да се чете „Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.124-0003-C01 от 28.02.2020 г.“ 
след станалите разисквания и на основание: чл. 99 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

РЕШИ: 

 1. Общински съвет Септември допуска поправка на техническа грешка в 
съдържанието на Решение № 165/27.05.2020 г. на Общински съвет Септември, взето с 
Протокол № 10 от редовно заседание на ОС Септември, проведено на 27.05.2020 г., като 
навсякъде, където е записано „договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001-19.124-00003-C01 от 28.02.2020 г.“ да се чете „Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.124-0003-C01 от 
28.02.2020 г.“. 
 2. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 165/27.05.2020 г. на 
Общински съвет Септември, взето с Протокол № 10 от редовно заседание на ОС 
Септември, проведено на 27.05.2020 г. 
 
Общ брой общински съветници 

         21 

Присъствали:                                             20 
Гласували: 20 
"За": 19 
"Против":            0    
"Въздържали се": 1 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 


