
Приложение 4 

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ  
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017г. 

 

№ 
по 
ред 

Име на проект Дата на 
сключване и 

срок на 
договора 

Обща  
стойност  

в лв.  

Получени 
средства в 

лв. 
/аванс/ 

Остатък за 
получаване 

през 
 2016г. в лв. 

Изплатени 
суми в лв. 

Налични  
средства 

 в лв. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

1. 
 
 

“Ремонт и преустройство на ОДЗ 
“Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ 
II-за детско заведение, кв.14 по плана 
на гр.Годеч” -  Подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и 
спестяване на енергия" от Програма 
за развитие на селските райони 2014 - 
2020 г. – внесен за одобрение в ДФЗ 

- 1 327 090,22 лв. 
без ДДС 

0 0 0 0 

2. „Реконструкция и рехабилитация на 
общински пътища:  I. SFO1122 с 
дължина 9,0 км. (/ІІІ - 8132 / - Ропот - 
Голеш - Връдловци – Станинци 
/SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на 
с. Ропот до с. Станинци); II. SFO2124 
с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин 
проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от 
републикански път ІІ-81 до о.т. 106 
по плана на с.Бракьовци); III. 
SFO3134 с дължина 1,8 км. (SFO3132 
/Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 
24 до о.т. 162 по плана на с.Туден) в 
съответствие с условията и реда  за 

- 5 745 737,65 лв. 
без ДДС 

0 0 0 0 



предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за 
развитие на селските райони 2014г.-
2020г.”- внесен за одобрение в ДФЗ 
 

3. „Реконструкция и рехабилитация на 
водопреносните съоръжения и 
водопроводната мрежа на селата: с. 
Гинци, с. Шума, с.Туден, с.Лопушня, 
с. Голеш, с.Комщица, с.Бракьовци, 
с.Губеш  ” - внесен за одобрение в 
ДФЗ 

- 5 814 060,00 лв.  
без ДДС 

0 0 0 0 

4. „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното 
включване“ – ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, схема 
„Независим живот” 

16.12.2015г. 
21 месеца 

490 278,79 лв. 171 827,96 318 450,83 155 695,33 16132,63 

5. „Осигуряване на топъл обяд в 
община Годеч” по ОП за храни и/или 
основно материално подпомагане от 
фонда за европейско подпомагане на 
най- нуждаещите лица в България 

20.09.2016г. 
 

9 месеца 

11 081,40 лв.  2216,28 
500- заем  

8865,12 2543,08 173,20 

        
      
  

 

                

 РАДОСЛАВ АСЕНОВ:       

 КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

 

 


