
                  ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 

 
                                   З А П О В Е Д 

 
№ 133 

гр. Годеч 25.03.2021 год. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 23, 
ал. 1, ал. 4 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на 
Решения  с № 85 от Протокол № 7/24.09.2020 г. и № 27 от Протокол № 2/25.02.2021 г. на 
Общински съвет-Годеч 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                 Н А Р Е Ж Д А М : 
 

I. Да се отдадат под наем общински нежилищни имоти-частна общинска собственост, 
представляващи: едноетажна масивна стоманобетонна сграда-Център за интеграция на 
възрастни хора с физически увреждания със ЗП от 370 кв.м. и двуетажна масивна сграда-
Посетителски център със ЗП от 110 кв.м, находящи се в УПИ I-за обществено обслужване, от 
кв. 44 по действащия план на гр. Годеч, община Годеч на Сдружение с нестопанска цел 
„Мисия” със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, ул. ”Теменуга” № 1 с ЕИК 
176431958 осъществяващо дейност в обществена полза, за срок от 5 /пет/ години, считано от 
датата на подписване на договора, след заплащане на всички задължения към Община Годеч, 
произтичащи от ползването на общински имоти. 

 II. Месечната наемна цена за двете сгради е в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева 
и нула ст.) без включен ДДС. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на 
текущия месец. 

III. Възлагам на инж. Ангел Ангелов- Директор на дирекция ТУЕП организацията по 
изготвянето на договор за отдаване под наем на имотите описани в т. I от настоящата заповед 
и уведомяването на заинтересованите лица. 

IV. Предоставените имоти могат да се използват само по предназначението по т.I от 
настоящата заповед. 

V. Предоставените имоти не могат да бъдат преотстъпвани или отдавани под наем на 
трети лица.    

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на 
общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. 

Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов- Директор на дирекция 
ТУЕП за изпълнение.   

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнява г-жа Надя Сотирова-
зам.-кмет на Община Годеч. 

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата 
на получаването й. 
 

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 
                                                
/Съгласно  Заповед № 99/05.03.2021г./ 
 


