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Приложею1е № 9. 56 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

Без протест и без разноски
Платим 1щ предявя:ване 
За сумата: ............................. лева

Днес, ....... �··•1 ••·················год., в гр.(с.)
................................ , ................................... , ......... ··········•) 

......... " ....... ,1 .. , ..................... ,, ........ 11,,, ......................................... (трите имена), с ЕГН ·················�1,,,,,,,i 

лична карта № ............................... _ ... . , издадена на .............................. год. от МВР - гр ................... ,
с постоянен адрес: гр ........................................................ , ул ............................................ № ........... , 
n качеството си на Кмет на Община/ Предстмляващ Компетентния орган на
публичноправни�r орган ................................................. , област .................................... , ул. 
····�·�······················•·+···········"········ No ···················�·!11 БУЛСТАТ ................ ,,, .. , ..... , .. , ....................... , и на
осно:вание чл. 535-чл. 538 от Търговския за:rФн като Издател на настоящия Запис на заповед,
неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разнос1<и, без ниrса:rши nъзражения и
без та:rсси и удрыю<и от какъвто и да. било характер, срещу представянето на този Запис на
заповед да заплатя на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, със седалище в
гр.София, бул."Цар Борис Ш'' № 136, БУЛСТАТ 121100421, представшшано от
Изпълнителния дире1<тор ................................ ..
. �·-·--··· .••.•.••· .... � ... ,-......... ,., ,,, .................................... , ........ ,,, ............. .... (изписват се. трите и.м.е1-1а 
иа изпълттаащия длъжиостта изпълтiтеле1t директор 11а Фоида 1<ЪМ датата на издааане на записа 
назапо(lед); сумата.от ................ : ........................ лева, (словом .............................................................. ..
•••• ••••••••• ••••t•1•• , ........... , •••.•• ••••·••••••••·• ••• , •• , •.••.•.••••••••••.•••••••••• , •• ,,,,,,, ................ , •••• ,,,,,.,, •••••••••••• , •••••••••• ,, •••••• ····�······), 

Сумата е платима по банконата сметка на поемателя: БНБмЦУ: IВAN
BG87BNBG966l3200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуJшр Държавен фонд „Земеделие" -
Разплащателна аrенция.

Настоящият �апис на :�аповед е платим на предявяnа.не в сро1, до 6 (шест) месеца след
изтич11не на срока эа изпълнение на одобрения годишен бюджет за съответна"щ календарна година

> 

определен в Договор/ Споразумение. No. ....................... от ................... г., сюrюч'ен между
1,,,1,,, .............. , •. 1•••••··········· .. й ....... , .......... ,, ...... ,,.,,,,,,1,,,,., •••.••.•••...•. 

Дата на. издаnаие: ................................................. ..

Място на издаване: .............................................. ..

Подnйс на аздателя: ............................................ ..
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