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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 47 
  
гр. Копривщица       18.01.2016 година 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т.4.1 и т.4.2 от 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” 
на Европейския съюз, регистрационен номер: 2014BG16SPO001-001 за изпълнение на 
проект „Текущ авариен ремонт на съществуваща подпорна стена на ул. „Хаджи Ненчо 
Дончев Палавеев" - гр.Копривщица”, 

 
Общински съвет Копривщица реши: 

 
Приема издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Копривщица, 
със следния текст/съдържание: 
 

 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 
 

Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 31 734,00 лева 
(посочва се цифром стойността 
и валутата на аванса). 

 
Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо кандидата) 
Генчо Дойчев Герданов, ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от 
..................... на ..................г., в качеството си на Кмет (длъжност на 
лицето)  на община Копривщица 
(пълното наименование на Изпълнителния орган съгласно регистрацията 
му), ЕИК по БУЛСТАТ: 000776331, ул. “Любен Каравелов”, №16, бл. 
........, вх. ....., ет. ........, – Изпълнителен орган по фонд„Солидарност”, 
проект  “ Текущ авариен ремонт на съществуваща подпорна стена на ул. 
„Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - гр.Копривщица” №…….. по договор 
№2014BG16SPO001-001, като Издател на настоящия Запис на заповед, 
неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без 
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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, 
Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 31 734,00 лева 
(тридесет и една хиляди седемстотин тридесет и четири лева) (посочва се 
цифром и словом стойността и валутата на аванса).  
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  01.04.2016 
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 : BG86  BNBG 9661 3000 1663 01, BIC - BNBGBGSD, на 
името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие”. 
 
Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: ............................................ 
 
Подпис за издателя: ........................................... 

 
 
Съветник:   за:  против:  въздържал се: 
 

1. Рашко Христов  …………. ……………… ……………… 

2. Радка Скендерова …………. ……………… ……………… 

3. Яко Банчев  …………. ……………… ……………… 

4. Димитър Ватахов …………. ……………… ……………… 

5. Георги Доросиев  …………. ……………… ……………… 

6. Яни Стоичков  …………. ……………… ……………… 

7. Ботьо Чилов  …………. ……………… ……………… 

8. Кирил Палавеев  …………. ……………… ……………… 
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9. Петър Вълов  …………. ……………… ……………… 

10.  Любомир Цеков  …………. ……………… ……………… 

11.  Искра Шипева  …………. ……………… ……………… 
 

 
 
 
 
Настоящето решение е взето на подпис от Общински съвет – Копривщица, в 
съответствие чл.7, ал.2, т.4 от ПОДОСК след проведена консултация с 
Председателския съвет и подпечатано с печата на Общински съвет – 
Копривщица. 
 
 
Протоколист:……………….                  Председател ОбС:………………… 
  /М. Тороманова/                    /Рашко Христов/ 
 
 


