
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 

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

 

ПРЕДОСТАВЕНА 

УСЛУГА 

РАЗМЕР НА 

ПЛАЩАНЕТО 

ДАТА ОСНОВАНИЕ 

 

1.  Хотелско настаняване 
 

330.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005896 от 

27.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

2.  Хотелско настаняване 
 

240.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005897 от 

27.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

3.  Хотелско настаняване 
 

240.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005898 от 

28.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

4.  Хотелско настаняване 
 

320.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005908 от 

29.05.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

5.  Хотелско настаняване 
 

240.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005911 от 

02.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

6.  Хотелско настаняване 
 

220.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005918 от 

04.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

7.  Хотелско настаняване 
 

120.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005919 от 

04.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

8.  Хотелско настаняване 
 

540.00 лв. 

 

 

09.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005920 от 

04.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

05.06.2015 г.  

 

9.  Хотелско настаняване 
 

1502.10 лв. 

 

 

15.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005938 от 

09.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

12.06.2015 г.  



 

10. Самолетни билети 
 

1579.00 лв. 

 

 

15.06.2015 г. 

 

Протокол № 18757 от 

11.06.2015 г. и Приемо-

предавателен протокол за 

предоставена услуга от 

12.06.2015 г.  

 

11. Медицинска застраховка 
 

14.12 лв. 

 

 

15.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005939 от 

10.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена 

Застрахователна полица от 

12.06.2015 г.  
 

12.  Хотелско настаняване 
 

120.00 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005947 от 

11.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.06.2015 г.  

 

13.  Хотелско настаняване 
 

120.00 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005948 от 

11.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.06.2015 г.  

 

14.  Хотелско настаняване 
 

216.00 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005951 от 

12.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.06.2015 г.  

 

15.  Хотелско настаняване 
 

140.00 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005952 от 

12.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.06.2015 г.  

 

16.  Хотелско настаняване 
 

1372.98 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005953 от 

12.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.06.2015 г.  

 

17.  Хотелско настаняване 
 

120.00 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005955 от 

16.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

17.06.2015 г.  

 

18. Самолетни билети 
 

417.50 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Протокол № 18777 от 

16.06.2015 г. и Приемо-

предавателен протокол за 

предоставена услуга от 

17.06.2015 г.  

 

19. Медицинска застраховка 
 

12.40 лв. 

 

 

18.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005957 от 

16.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена 

Застрахователна полица от 

17.06.2015 г.  



 

20.  Хотелско настаняване 
 

240.00 лв. 

 

 

22.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005962 от 

17.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

19.06.2015 г.  

 

21.  Хотелско настаняване 
 

240.00 лв. 

 

 

22.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005963 от 

17.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

19.06.2015 г.  

 

22.  Хотелско настаняване 
 

60.00 лв. 

 

 

22.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005964 от 

17.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена услуга от 

19.06.2015 г.  

 

23. Медицинска застраховка 
 

12.40 лв. 

 

 

22.06.2015 г. 

 

Фактура № 1000005960 от 

17.06.2015 г.  и Приемо-

предавателен протокол за  

предоставена 

Застрахователна полица от 

19.06.2015 г.  

 


