
Наименование на обществената поръчка: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. 
Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП.  
  

 
 

Информация 
 
за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор № 119 / 29.12.2015г.  за обособени позиции № 1 ,- 

„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч “,  № 2 „Доставка на месо, месни 
продукти  и риба за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч “ , № 3 „Доставка на зеленчуци и плодове  за нуждите на ОДЗ 
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч “,   № 4 „Доставка на други хранителни продукти  за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч 
“,  № 5 „Доставка на хляб за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин”– гр. Годеч “ ,  № 6 „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч, включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ“ 

 
 
Плащане (авансово, междинно,  
окончателно) 
 

Дата на плащане Размер Основание за плащане 
 

Междинно плащане  10.03.2016г. 407,03 лв. с ДДС Ф-ра №011636/07.03.2016г. 
Междинно плащане 10.03.2016г. 547,37 лв. с ДДС Ф-ра №011657/07.03.2016г. 
Междинно плащане 18.03.2016г. 580,49 лв. с ДДС Ф-ра №011742/14.03.2016г. 
Междинно плащане 23.03.2016г. 668,84 лв. с ДДС Ф-ра №011816/21.03.2016г. 
Междинно плащане 30.03.2016г. 702,70 лв.с ДДС Ф-ра №011895/28.03.2016г. 
 Всичко 2906,43 лв. с ДДС  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. 
Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП.  
  

 
 

Информация 
 
за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор № 118 / 29.12.2015г. за обособени позиции №7 „Доставка 

на  мляко и млечни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч “ , № 8 „Доставка на месо, месни 
продукти  и риба за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч,  № 9 „Доставка на зеленчуци за нуждите на 
„Домашен социален патронаж” към община Годеч”,  №10 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален 
патронаж” към община Годеч”,  №11 „Доставка на хляб за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч “ , № 12 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч, включени в списъка по чл.30 от 
ЗИХУ “ 
 
Плащане (авансово, междинно,  
окончателно) 
 

Дата на плащане Размер Основание за плащане 
 

Междинно плащане  08.03.2016г. 1195,18лв. с ДДС Ф-ра №0000011638/07.03.2016г. 
Междинно плащане 17.03.2016г. 231.46 лв. с ДДС Ф-ра №0000011734/14.03.2016г. 
Междинно плащане 31.03.2016г. 224.31 лв. с ДДС Ф-ра №0000011888/28.03.2016г. 
 всичко 1650,95 лв. с ДДС  
 
 


