
 Приложение 1 към Решение № 146, взето с поименно гласуване  

                                        с  протокол № 22 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 15.08.2013 г.. 

  

 

З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 

 

 

Без протест и без разноски 

Платим на предявяване 

За сумата: ………………………. лв. 

(...................................................................

....................................................................

...................................................................) 

 

 

Долуподписаният ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ, ЕГН ……………., л.к. № 

………………,  изд. от МВР-Пловдив на ……………… г., в качеството си на  КМЕТ на 

ОБЩИНА СОПОТ, ЕИК по БУЛСТАТ: 115816423, ул. “ИВАН ВАЗОВ” № 34 – 

Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна 

финансова помощ “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, проект  

“Сградите на ЦДГ „Роза”, Блок „Б”, ЦДГ „Роза” /ясли/, ЦДГ „Слънчево детство”, 

ОДЗ „Приказен свят”  и начално училище  „Неделя Петкова”, гр. Сопот – с високо 

ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна 

среда”, № BG161PO001-1.1.09-0049, по договор BG161PO001/1.1-09/2010/032,  като 

Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, 

без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да 

било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на 

поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие”, сумата: …………………………… лв. 

(…………………………………………………………………………………………………) 

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  ……………………….. г. 

( два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие”. 

 

Дата на издаване: .............................................. 

 

Място на издаване: …………………………… 

 

Подпис за издателя: ..................................................................................... 


