
РЕШЕНИЕ  № 68 
23.12.2015 год. 

 
Удължаване срока за предявяване за плащане на 2 бр. запис на заповед, подписани от 

Кмета на Община Габрово, упълномощен с Решение № 198/27.08.2015 г. на 
Общински съвет – Габрово, във връзка с авансово плащане по проект BG161PO001-
1.4.9-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена 
градска среда на гр. Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007-2013, ДПБФП BG161PO001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
     
 1. Упълномощава Кмета на Община Габрово да издаде 2 бр. нови Записи на 
заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в 
полза на Министерство на регионалното развитие, платим по предявяване, които 
обезпечават пълния размер на авансовото плащане по проект BG161PO001-1.4.9-0024 
„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда 
на гр. Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-
2013, ДПБФП BG161PO001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г., за нов срок, изготвени 
съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално 
развитие”, както следва: 

 Запис на заповед в размер на 1 662 500 лв. (един милион 
шестстотин шестдесет и две хиляди и петстотин лева), със срок на предявяване за 
плащане до 28.03.2016 г. и 

 Запис на заповед в размер на 1 077 163,86 лв. (един милион 
седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и три лева и осемдесет и шест 
стотинки), със срок на предявяване за плащане до 28.03.2016 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши необходимите действия по 
изпълнение на решението. 
 
Приложение: 1. Решение № 218/31.10.2013 г. на Общински съвет – Габрово; 

  2. Решение № 56/27.03.2014 г. на Общински съвет – Габрово; 
    3. Решение № 198/27.08.2015 г. на Общински съвет – Габрово; 

  4. Образец на 2 бр. запис на заповед. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


