
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  09.12.2016г. 639.30 лв. с ДДС Ф-ра №014704/05.12.2016г. 
Междинно плащане 09.12.2016г. 100.32 лв. с ДДС Ф-ра №014714/05.12.2016г. 
Междинно плащане 14.12.2016г. 835.93 лв. с ДДС Ф-ра №014798/12.12.2016г. 
Междинно плащане 20.12.2016г. 1178.51 лв. с ДДС Ф-ра №014880/20.12.2016г. 
    
 Всичко: 2754.06 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  06.12.2016г. 1051,42 лв. с ДДС Ф-ра №14706/05.12.2016г. 
Междинно плащане 08.12.2016г. 57.60 лв. с ДДС Ф-ра №14715/05.12.2016г. 
Междинно плащане 14.12.2016г. 39.60 лв. с ДДС Ф-ра №14796/12.12.2016г. 
 20.12.2016 г. 510.25 лв. с ДДС Ф-ра №14882/19.12.2016г. 
 27.12.2016г. 39,60 лв. с ДДС Ф-ра №14986/22.12.2016г. 
 29.12.2016г. 293,25 лв. с ДДС Ф-ра №15041/29.12.2016г. 
 Всичко: 1991,72 лв. с ДДС  
 
 


