
Наименование на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Годеч, свързани 
с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и 
екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни 
дейности за проект Обект № 1: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по 
плана на гр.Годеч”, проект Обект № 2: “Ремонт и преустройство на училище “Проф. д-р Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, 
кв.64 по плана на гр.Годеч” и проект Обект № 3: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско 
заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.” 

.  
Информация 

за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор № 83 от 29.07.2016 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Годеч, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане 
и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, 
нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект Обект № 1: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за 
училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект Обект № 2: “Ремонт и преустройство на училище “Проф. д-р Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 
по плана на гр.Годеч” и проект Обект № 3: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на 
гр.Годеч”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 
2014-2020 г.”, обявена чрез открита процедура по реда на ЗОП (отм.) ,  анекс № 1 и анекс №2 към договора 

 
Плащане (авансово, междинно,  
окончателно) 
 

Дата на плащане Размер Основание за плащане 
 

окончателно  плащане на  
под дейност 1.2 от анекс към  
договора 

16.11.2018 г. 9261,30 лв. с вкл. ДДС Ф-ра №3/14.11.2018 г. 

окончателно  плащане на  
под дейност 1.2 от анекс към 
договора 

16.11.2018 г. 3087,10 лв.с вкл. ДДС ф-ра №4/14.11.2018 г. 

авансово плащане на под 
дейност 2.2. от анекс към 
договора 

16.11.2018 г. 360,00 лв. с вкл. ДДС ф-ра №5/14.11.2018 г. 

авансово плащане на под 
дейност 3.2. от анекс към 
договора 

16.11.2018 г. 2778,38 с вкл. ДДС ф-ра №6/14.11.2018 г. 

авансово плащане на под 
дейност 3.2. от анекс към 
договора 

16.11.2018 г. 926,14 с вкл. ДДС ф-ра №7/14.11.2018 г. 


