
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания  на 

08.05.2015 г. и 12.05.2015 г. по Договор за обществена поръчка № Д-9 от 

26.02.2014г. 

 

ПРЕДОСТАВЕНА 

УСЛУГА 

РАЗМЕР НА 

ПЛАЩАНЕТО 

ДАТА ОСНОВАНИЕ 

 

1.  Хотелско настаняване 
 

440.00 лв. 

 

 

08.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005814 от 

30.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

04.05.2015 г.  

 

2.  Хотелско настаняване 
 

110.00 лв. 

 

 

08.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005815 от 

30.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

04.05.2015 г.  

 

3.  Хотелско настаняване 
 

320.00 лв. 

 

 

08.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005816 от 

30.04.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

04.05.2015 г.  

 

4.  Хотелско настаняване 
 

440.00 лв. 

 

 

08.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005817 от 

04.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

04.05.2015 г.  

 

5.  Хотелско настаняване 
 

90.00 лв. 

 

 

08.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005819 от 

04.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

04.05.2015 г.  

 

6. Самолетни билети 
 

417.50 лв. 

 

 

08.05.2015 г. 

 

Протокол № 18569 от 

30.04.2015 г. и Приемо-

предавателен протокол за 

предоставена услуга от 

04.05.2015 г.  

 

7. Самолетни билети 
 

3739.17 лв. 

 

 

08.05.2015 г. 

 

Протокол № 18549 от 

27.04.2015 г. и Приемо-

предавателен протокол за 

предоставена услуга от 

04.05.2015 г.  

 

8.  Хотелско настаняване 
 

240.00 лв. 

 

 

12.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005824 от 

05.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.05.2015 г.  



 

9.  Хотелско настаняване 
 

120.00 лв. 

 

 

12.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005825 от 

05.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.05.2015 г.  

 

10.  Хотелско настаняване 
 

140.00 лв. 

 

 

12.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005831 от 

07.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.05.2015 г.  

 

11.  Хотелско настаняване 
 

80.00 лв. 

 

 

12.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005832 от 

07.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.05.2015 г.  

 

12.  Хотелско настаняване 
 

220.00 лв. 

 

 

12.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005833 от 

07.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.05.2015 г.  

 

13.  Хотелско настаняване 
 

236.00 лв. 

 

 

12.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005834 от 

07.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.05.2015 г.  

 

14.  Хотелско настаняване 
 

172.00 лв. 

 

 

12.05.2015 г. 

 

Фактура № 1000005836 от 

07.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

08.05.2015 г.  

 


