
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 

50 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 1 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на спортна площадка 

в гр. Кубрат“ 

чл. 4 

1/05.06.2018 г. 

 

 

12/27.08.2018 г. 

 

17/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 1/23.05.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

2 097,00 

 

 

4 893,00 

 

30 528,54 

51 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 2 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на спортна площадка 

в с. Беловец“ 

чл. 4 

2/05.06.2018 г. 

 

 

13/27.08.2018 г. 

 

18/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 2/23.05.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

 599,70 

 

 

1399,30 

 

6 355,61 

52 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 3 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на спортна площадка 

в с. Севар“ 

чл. 4 

3/05.06.2018 г. 

 

 

14/27.08.2018 г. 

 

19/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 3/23.05.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

749,40 

 

 

1 748,60 

 

6 599,76 

53 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 4 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на спортна площадка 

в с. Бисерци“ 

чл. 4 

4/05.06.2018 г. 

 

 

15/27.08.2018 г. 

 

20/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 4/23.05.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

 

03.09.2018 г. 

 599,70 

 

 

1 399,30 

 

6 358,33 



54 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 5 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на детска площадка 

в с. Медовене“ 

чл. 4 

5/05.06.2018 г. 

 

 

9/17.08.2018 г. 

 

21/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 5/23.05.2018 г. 

 

22.08.2018 г. 

 

30.08.2018 г. 

 485,70 

 

 

1 133,30 

 

4 412,50 

55 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 6 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на детска площадка 

в с. Равно“ 

чл. 4 

6/05.06.2018 г. 

 

 

10/17.08.2018 г. 

 

22/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 6/23.05.2018 г. 

 

22.08.2018 г. 

 

30.08.2018 г. 

 497,40 

 

 

1 160,60 

 

4 448,22 

56 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 7 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на детска площадка 

в с. Задруга” 

чл. 4 

7/05.06.2018 г. 

 

 

11/17.08.2018 г. 

 

23/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 7/23.05.2018 г. 

 

22.08.2018 г. 

 

30.08.2018 г. 

482,70 

 

 

1 126,30 

 

4 421,38 

57 / 

22.05.2018 г. 

„Спортни 

съоръжения 

2017“ ДЗЗД 

ОП № 8 „Инженеринг – 

строителство, изготвяне на 

работни проекти и осъществяване 

на авторски надзор по време на 

строителство на детска площадка 

в с. Сеслав” 

чл. 4 

8/05.06.2018 г. 

 

 

16/27.08.2018 г. 

 

24/27.08.2018 г. 

04.06.2018 г., плащането е извършено по 

Проформа Фак. № 8/23.05.2018 г. 

 

30.08.2018 г. 

 

30.08.2018 г. 

482,70 

 

 

1 126,30 

 

4 379,26 

 


