
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
за извършени плащания през месец март 2017 г.  

 

 

 

Договор № …. 

дата …… 
Изпълнител 

Кратко описание  

предмета на договора 

Стойност 

на договора 

(лева) 

Основание 

за плащане 

/чл. от 

договора/ 

Дата на 

плащане 

Вид плащане 

(авансово, 

междинно, 

окончателно, 

периодично и 

др.) 

Стойност 

на плащането 

(лева с ДДС) 

 

ФСД-36-102  

от 29.03.2016 г., 

считано от 

01.04.2016 г. 

 

 

„Хрансервиз БГ”  

ЕООД гр. Габрово 

Ежедневно приготвяне и доставка 

на храна (кетъринг) за нуждите на 

ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания „Вяра, Надежда и 

Любов“, Дом за стари хора „Донка 

Паприкова“ и Домашен социален 

патронаж на територията на  

община Златарица за период от 36 

месеца 

 

380532,24 

 

 

чл. 3, ал. 3 

 

07.03.2017 г. 
 

Периодично 
 

4980,43 

 

ФСД-36-102  

от 29.03.2016 г., 

считано от 

01.04.2016 г. 

 

 

„Хрансервиз БГ”  

ЕООД гр. Габрово 

Ежедневно приготвяне и доставка 

на храна (кетъринг) за нуждите на 

ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания „Вяра, Надежда и 

Любов“, Дом за стари хора „Донка 

Паприкова“ и Домашен социален 

патронаж на територията на  

община Златарица за период от 36 

месеца 

 

380532,24 

 

 

чл. 3, ал. 3 

 

08.03.2017 г. 
 

Периодично 
 

1698,84 

 

ФСД-36-102  

от 29.03.2016 г., 

считано от 

01.04.2016 г. 

 

 

„Хрансервиз БГ”  

ЕООД гр. Габрово 

Ежедневно приготвяне и доставка 

на храна (кетъринг) за нуждите на 

ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания „Вяра, Надежда и 

Любов“, Дом за стари хора „Донка 

Паприкова“ и Домашен социален 

патронаж на територията на  

община Златарица за период от 36 

месеца 

 

380532,24 

 

 

чл. 3, ал. 3 

 

10.03.2017 г. 
 

Периодично 
 

2021,54 



 

ФСД-36-102  

от 29.03.2016 г., 

считано от 

01.04.2016 г. 

 

 

„Хрансервиз БГ”  

ЕООД гр. Габрово 

Ежедневно приготвяне и доставка 

на храна (кетъринг) за нуждите на 

ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания „Вяра, Надежда и 

Любов“, Дом за стари хора „Донка 

Паприкова“ и Домашен социален 

патронаж на територията на  

община Златарица за период от 36 

месеца 

 

380532,24 

 

 

чл. 3, ал. 3 

 

 13.03.2017 г. 

 

Периодично 

 

345,72 

 

ФСД-36-102  

от 29.03.2016 г., 

считано от 

01.04.2016 г. 

 

 

„Хрансервиз БГ”  

ЕООД гр. Габрово 

Ежедневно приготвяне и доставка 

на храна (кетъринг) за нуждите на 

ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания „Вяра, Надежда и 

Любов“, Дом за стари хора „Донка 

Паприкова“ и Домашен социален 

патронаж на територията на  

община Златарица за период от 36 

месеца 

 

380532,24 

 

 

чл. 3, ал. 3 

 

 27.03.2017 г. 

 

Периодично 

 

4400,54 

  

    

Общо: 

  

13447,07 

 


