
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  08.08.2016г. 449,79 лв. с ДДС Ф-ра№013239/01.08.2016г. 
Междинно плащане 16.08.2016г. 532,13 лв.с ДДС Ф-ра№013300/08.08.2016г. 
Междинно плащане 16.08.2016г. 130,60 лв. с ДДС Ф-ра№013350/12.08.2016г. 
Междинно плащане 30.08.2016г. 269,98 лв. с ДДС Ф-ра№013414/22.08.2016г. 
Междинно плащане 30.08.2016г. 688,44 лв. с ДДС Ф-ра№013472/29.08.2016г. 
 Всичко: 2070,94 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  02.08.2016г. 912,65 лв. с ДДС Ф-ра№13238/01.08.2016г. 
Междинно плащане 22.08.2016г. 153,04 лв. с ДДС Ф-ра№13357/15.08.2016г. 
Междинно плащане 23.08.2016г. 39,60 лв. с ДДС Ф-ра№13409/22.08.2016г. 
Междинно плащане 31.08.2016г. 172,46 лв. с ДДС Ф-ра№13471/29.08.2016г. 
Междинно плащане 31.08.2016г. 335,75 лв.с ДДС Ф-ра№13514/31.08.2016г. 
 Всичко 1613,50 лв. с ДДС  
 
 


