
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от 09.10.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 243 

 

 

ОТНОСНО : Съгласие за издаване на „Запис на заповед „ от Кмета на 

Община Враца за обезпечаване на авансовото плащане по „Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално 

развитие „ 2007-2013 година № ВG161Р0001/1.1-01/2007/002 

 

ОБ Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И: 

 
 Дава съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община 

Враца за обезпечаване на авансовото плащане по „Договор  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП”Регионално развитие” 2007-2013 година 

№ ВG161Р0001/1.1-01/2007/002 за стойността на авансовото плащане 10% от 

размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта, което се ранява на 

598 103,66 лева. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

               Вярно с оригинала:                   

                      Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 
 

 

 

 

 



З А П И С   Н А   З А П О В Е Д 

 

 

         Без протест и без разноски 

         Платим на предявяване 

         За сумата: ............................. 

         (посочва се цифром стойността и 

         валутата на аванса) 

 

 

 

  Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо кандидата)  

.............................................................................., ЕГН ......................., ЛК № .................., 

изд. от ....................... на ................. г., в качеството си на ............................................... 

(длъжност на лицето) на ................................................................................................. 

(пълното наименование на Бенефициента съгласно регистрацията му), ЕИК по 

БУЛСТАТ: ................................., ул. ....................................................  № ........, бл. ......, 

вх. ..., ет. ...... – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за 

безвъзмездна финансова помощ „ .................................................................”, проект 

„........................................................”, 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: ........................ (............................................................. 

...............................................) (посочва се цифром и словом стойността на валутата 

на аванса). 

 Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до ...................... (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, BIG – 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 на издателя: ....................................... 


