
Приложение El-IV 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

Долуподписаният Иван Нююлаев Портпих, 

Без протест и без раз11ос1ш 
Платим 1ш предявяване 
За сумата: 8 830 908,42 лева 

ЕП-I . . .. .. .. . .. . .. . л.,е. № .. .. .. . .. . .. изд.от: ......................... ........ , в качеството си па 
Кмет па Община Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 000093422, бул. "Осми Приморски Полк", № 
43- бенефициент по оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16RFОРОО1-1.002"Изпълнение на
интегрирани планове за градс1ю развитие и възстановяване и ра_�витие 2014-2020-Вариа",
част от процедура BG16Rf'OPOOl,1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановява11е и развитие 2014-2020", проект "ЕСТЕТИЗАЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ВЪВ ВАРНА" №BGlбRFOPOOl-1.002-0002
по договор №BGlбRFOPOOl-l ,002-0002-COI и рег.№РД-02-37-12/10,01.2047 като Издател

па настоящия запис иа заповед, пеотмеllимо и безусловно се задъл�кавам, без протест
и разноски� без никакви възраже�:mя 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 дпре�щия „Стратегичес1ш планиране и програми за
регионално. развитие", сумата: 8 830 908,42 лn. ( осем милиона осемстотин и тридесет
хиляди деветстотин н осем лева н четнрдесет н две стотншш).
Платим на предявяване. Срш( за предявяване за плащане - до 30.06.2020 г.(четнри месеца
след изтичане на край11uл сро1, по изпъш1е11uе 1ю договора за предоставяне на

безвъзмездна фиNш1сова помощ).

Сумата е платима по банковата сме11ш па поемателя: в банка БНБ-гр.Софня, IВAN :BG72
BNBG 9661 3200 1887 01, BIC-BNBGBGSF, на името на Министерство на регионаJ111ото
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна про11щма „Региони в
растеж" - главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално

развитие". 

Дата на издаване: .................... ......................... . 

Място на издаване: гр.Варна 

Подпис за издателя: .............................................. ................ ..................... .. 
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