
 

ИНФОРМАЦИЯ 
за извършени плащания през месец декември 2014 г., съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП по договори за обществени поръчки, сключени на 

основание чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 

Договор № …. 

дата …… 
Изпълнител 

Кратко описание  

предмета на договора 

Стойност 

на договора 

лева с ДДС 

Основание 

за плащане 

/чл. от 

договора/ 

Фактура № 

и дата 

Дата на 

плащане 

Вид плащане 

(авансово, 

междинно, 

окончателно, 

периодично и 

др.) 

Стойност 

на 

плащането 

лева с ДДС 

РД-02-14-04  

от 03.02.2014 г. 
„Делта гард” ООД Охрана чрез СОТ 

36,00 лева 

месечно 
чл. 3 

7000009931 

от 01.12.2014 г. 
16.12.2014 г. Месечно 36,00 

         

РД-02-14-20  

от 02.04.2014 г. 
„Янтра транспорт” АД 

Извършване на пътнически обществен  

превоз по утвърдени общинска и областна 

транспортни схеми и заплащане на субсидии 

Съгласно реда и 

условията на 

Наредба № 3 от 

04.04.2005 г. 

на МФ 

чл. 9 
0000000386 

от 17.11.2014 г. 
09.12.2014 г. 

Периодично-

окончателно 

по фактура 

761,00 

РД-02-14-20  

от 02.04.2014 г. 
„Янтра транспорт” АД 

Извършване на пътнически обществен  

превоз по утвърдени общинска и областна 

транспортни схеми и заплащане на субсидии 

Съгласно реда и 

условията на 

Наредба № 3 от 

04.04.2005 г. 

на МФ 

чл. 9 
0000000391 

от 10.12.2014 г. 
16.12.2014 г. Периодично 361,80 

     Общо:   1122,80 
         

РД-02-14-21  

от 02.04.2014 г. 
„Янтра транспорт” АД 

Компенсации за издадените абонаментни 

карти по условията на глава VІ от КСО. 

Стойността се 

определя от броя 

и стойността на 

издадените карти 

чл. 10 
0000000387 

от 25.11.2014 г. 
09.12.2014 г. Периодично 381,40 

РД-02-14-21  

от 02.04.2014 г. 
„Янтра транспорт” АД 

Компенсации за издадените абонаментни 

карти по условията на глава VІ от КСО. 

Стойността се 

определя от броя 

и стойността на 

издадените карти 

чл. 10 
0000000393 

от 12.12.2014 г. 
16.12.2014 г. Периодично 353,70 

     Общо:   735,10 
         

РД-02-14-52  

от 19.11.2014 г. 

ЕТ „Пролет – Йордан 

Йорданов” 

Услуги по залавяне и настаняване на 

безстопанствени кучета 

Стойност на 

действително 

извършени 

работи по 

ценоразпис 

чл. 5 
0000001176 

от 04.12.2014 г. 
05.12.2014 г. По фактура 545,18 

         

 


