Приложение E1 - IV

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Без протест и без разноски
Платим на предявяване
За сумата: 34 850.10 лева
(посочва се цифром стойността и валутата
на аванса).

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо кандидата) Дилян Стефанов
Млъзев, ЕГН: 6910015300, л.к. № 64156957, изд. от МВР - гр. Велико Търново на
04.01.2011 г., в качеството си на кмет (длъжност на лицето) на на община Елена (пълното
наименование на Бенефициента съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: 000133762, ул.
“Иларион Макариополски”, № 24 - бенефициент по оперативна програма „Региони в
растеж” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0015.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“,
Приоритетна ос 3 „Регионална социална инфраструктура“, проект „Модерна социална
инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в
община Елена“, Административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01,
№ РД-02-37-161/19.12.2017 г.“, 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 „Региони в
растеж” - главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие”, сумата: 34 850,10 лева (тридесет и четири хиляди осемстотин и петдесет лв.
и 10 ст.) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на аванса).
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане - до 19.02.2019 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:
BG72 BNBG 9661 3200 1887 01 (сметката, посочена в договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ) на името на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Дата на издаване: ..............................................
Място на издаване: ...................................................
Подпис за издателя: .....................................................................................

