
                                                                              
                          ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
процедура  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от  ЗОП с предмет:  

" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-
домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - 

доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване” 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3211092 " Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " 
Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа по мярка 4.1  “ Прилагане на стратегии за местно развитие”- МИГ”Берковица-
Годеч”  на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с реализация на проект по мярка 321«Основни 
услуги за населението и икономикатав селските райони» Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

 
  

ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ   
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2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 
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ДО  
УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА 
”А” ОТ  ЗОП С ПРЕДМЕТ:  
" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-
домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - 
доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване” 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

Приложено, изпращам Ви копие от Протокол от дейността на комисията назначена с 
моя Заповед № 109 / 09.04.2015г. за провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет : " Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-
р Асен Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. 
Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване”, обявена чрез 
публична покана по реда на глава осма „а”  от ЗОП. 

 
 
                     
                    Председател на комисията    
                    Назначена с 
                    заповед № 109/09.04.2015г. 
                    На Кмета на община Годеч  :……………/п/……………….. 
                                                                         / инж.Ангел Ангелов / 


