ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

Приложение към Решение №136/31.07.2020 г.

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Без протест и без разноски
Платим на предявяване
За сумата: 115 771,74 лв.
Долуподписаната Надежда Борисова Казакова, с ЕГН
, л. к. №
, изд. от
на
г., в качеството си на Кмет на Община Брацигово, с ЕИК/
БУЛСТАТ 0005351565, със седалище и адрес на управление: гр.Брацигово ул. „Атанас Кабов“,
№ 6а – бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP002-2.010 „Рекултиващия на
депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“,
проект № BG16M1OP002-2.010-0037 с наименование „Рекултивация на депо за ТБО на
Община Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“, в местност Клисурата, в
землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“
като Издател на настоящия запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам,
без протест и без 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 околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна
среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, с адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22, сумата в размер на 115 771,74 лв. (сто и
петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки),
платима на предявяване.
Срок за предявяване: до изтичане на срока за извършване на финалното плащане по проекта,
определен в АДБФП/ЗБФП № Д-34-50/02.06.2020 г., или до пълното покриване на аванса с
допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември
2013 г.) – което от двете събития настъпи по-рано.
Сумата е платима по банковата сметка на Поемателя: Министерство на околната среда и
водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на
оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, както следва:
За проекти, финансирани чрез Европейския фонд за регионално развитие:
IBAN: BG 22 BNBG 9661 3200 1896 01
BIC: BNBG BGSD
БАНКА БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, СОФИЯ
Дата на издаване: ..............................................
Място на издаване: ..............................................
Подпис за издателя: ..............................................

