
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 

месец април 2015 г. по Договор за обществена поръчка № Д-9 от 26.02.2014 г. 

 

ПРЕДОСТАВЕНА 

УСЛУГА 

РАЗМЕР НА 

ПЛАЩАНЕТО 

ДАТА ОСНОВАНИЕ 

 

1.  Хотелско настаняване 
 

240.00  лв. 

 

 

15.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005738 от 

02.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

03.04.2015 г.  

 

2.  Хотелско настаняване 
 

140.00 лв. 

 

 

15.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005741 от 

03.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

03.04.2015 г.  

 

3.  Самолетни билети 
 

1028.96.  лв. 

 

 

15.04.2015 г. 

 

Протокол № 18471от 

06.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.04.2015 г.  

 

4.  Хотелско настаняване 
 

238.00 лв. 

 

 

15.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005751 от 

07.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.04.2015 г.  

 

5.  Хотелско настаняване 
 

970.08 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005765 от 

14.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

6. Медицинска застраховка 
 

30.89 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005766 от 

15.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена 

Застрахователна полица от 

17.04.2015 г.  
 

7.  Хотелско настаняване 
 

80.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005767 от 

15.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

8.  Хотелско настаняване 
 

330.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005768 от 

15.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

9.  Хотелско настаняване 
 

270.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005771 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  



 

10.  Хотелско настаняване 
 

220.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005772 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

11.  Хотелско настаняване 
 

90.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005773 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

12.  Хотелско настаняване 
 

256.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005774 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

13.  Хотелско настаняване 
 

144.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005776 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

14.  Хотелско настаняване 
 

172.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005778 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

15.  Хотелско настаняване 
 

180.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005780 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 

16.  Хотелско настаняване 
 

120.00 лв. 

 

 

21.04.2015 г. 

 

Фактура № 1000005781 от 

16.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.04.2015 г.  

 


