
 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
към. Решение № 15, взето с протокол № 4  
от заседание на ОбС-Сопот, проведено на 28.12.2011 год. 

 
                                                                                 Без протест и без разноски 
                                                                                 Платим на предявяване  
                                                                                 
 
                                         ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 
 
 

Днес ……….2011 г.,  в град Сопот,  
(дата на издаване) (място на издаване) 

долуподписаният   ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ, лична  карта  № ……………….., 
издадена на ……………….., от МВР - ПЛОВДИВ, с постоянен адрес град Сопот, ул. 
„Христо Маджаров” № 3 , в качеството си на кмет на община СОПОТ, ЕИК/БУЛСТАТ 
115816423, с адрес: град Сопот, ул. ”Иван Вазов” № 34 и в изпълнение на Решение № 
………………../……….……..2011 г. на Общинския съвет на Община Сопот, 
бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО74-265/ 
12.01.2009 г., за изпълнението на проект: „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот 
чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, 
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за 
питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на 
гр.Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с 
довеждащи колектори” I-ви етап – изграждане на пречиствателна станция за отпадни 
води”, одобрен за финансиране по процедура  №: BG161PO005 08/1.10/01/02 
„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, по приоритетна 
ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в 
градски агломерационни ареали” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 
г.”, като издател на настоящата запис на заповед, неотменимо и безусловно се 
задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, 
срещу представянето на настоящата запис на заповед да заплатя на поемателя  - 
Министерство на околната среда и водите, с адрес: ул. „Уилям Гладстон” № 67, ЕИК 
000697371, Договарящ орган по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111- 
СО74-265/12.01.2009г., сумата от 1 749 095.70 лв. /един милион седемстотин 
четиридесет и девет хиляди деветдесет и пет лева и 70 ст./.  

Платим на предявяване. Срок за предявяване – до три месеца след одобряване на 
окончателния доклад за изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
58111-СО74-265/12.01.2009г. 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: Министерство на околната 
среда и водите, IBAN BG92 BNBG 9661 3200 1961 01, BIC код на банката BNBG 
BGSD, банка: Банка БНБ – Централно управление, София. 

 
Дата на издаване: ……………2011 г. 
 
Място на издаване: град Сопот 
 
Издател: Веселин Петров Личев 
Кмет на Община Сопот 
 
Подпис на издателя: ………………. 


