
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ 

              

              

№ на договор Контрагент Предмет на договор 
Основание от 

договора 

Фактура           

№ 

Дата на 

извършено 

плащане 

Размер на плащане 

/в лв./ без ДДС 

198/18.12.2015 г. 

„Пътно 

строителство “ 

АД 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г.“- Обособена позиция № 1 - 

Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа 

Чл.3.1                

                 

0000003943 

0000003947 

03.02.2016 г. 

01.03.2016 г. 

22089,00 

1320,00 

199/18.12.2015 г. 
„Серго Транс-

74“ЕООД 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 2 - Зимно 

поддържане на улици на територията на 

гр. Кубрат 

Чл.3.1 0000000224 14.03.2016 г. 6645,83 

200/18.12.2015 г. 

ЕТ„Лютфи 

Дахилов-

Инсстрой-ЛД“ 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 3 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Беловец 

Чл.3.1                

 
0000000744 12.03.2016 г. 1440,00 



201/18.12.2015 г. 

„Бултрейд 

Частна 

компания“АД 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 4 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Божурово 

Чл.3.1                

 
0000000012 23.03.2016 г. 1260,00 

202/18.12.2015 г. 
ЗП“Билял 

Хюсеин Ахмед“ 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 5 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Задруга, с. Точилари и с. Горичево 

Чл.3.1                

 
0000000134 20.04.2016 г. 2220,00 

203/18.12.2015 г. 

„Паоли“ЕООД 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 6 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Звънарци 

    

204/18.12.2015 г. 

ЕТ“Мъдър-

Хасан Али-

Фатме-Али“ 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 7 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Мъдрево, с. Тертер и с. Бисерци 

Чл.3.1                

 
0000001148 20.04.2016 г. 4120,00 



205/18.12.2015 г. 

ЕТ“Шампион-

Хюсеин 

Фейзулов“ 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 9 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Каменово и с. Равно; 

Чл.3.1 0000000730 03.02.2016 г. 1990,00 

206/18.12.2015 г. 

ЕТ“Асотекс-

Хамза Чакър“ 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 10 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Савин и с. Севар 

    

207/18.12.2015 г. 

„Кър и 

синове“ООД 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 11 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Сеслав 

Чл.3.1 0000000054 14.04.2016 Г. 1200,00 

208/18.12.2015 г. 

ЕТ“Марад-

Тодор Минчев“ 

„Зимно поддържане на общинската пътна 

мрежа и снегопочистване по уличната 

мрежа по населени места на територията 

на Община Кубрат през зимния сезон 2015 

/ 2016 г. Обособена позиция № 12 - Зимно 

поддържане на улици на територията на с. 

Юпер 

Чл.3.1 0000000175 04.04.2016 г. 1015,00 

              
 


