
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП  

Териториално поделение  ДЛС „ПАЛАМАРА“ 

9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17 

 

             ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22 Б, АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП 

 

                             За извършени плащания, по Договор № 31 / 05.11.2014 г. сключен между ТП ДЛС Паламара и „Хелини” ЕООД, по реда на чл.16, ал.8 от ЗОП, вр. с 

чл.14, ал.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни 

технически прегледи с части и материали на изпълнителя, и доставка на зимни и летни гуми за моторни превозни средства,собственост на ТП ДЛС "Паламара" с. Венец 

през 2014 год. по обособени позиции.”, по обособена позиция 5: „Доставка, демонтаж и монтаж на летни гуми за леки автомобили и високо проходими автомобили по 

спецификация“; позиция 6: „Доставка, демонтаж и монтаж на зимни гуми за леки автомобили и високо проходими автомобили по спецификация“; позиция 7: 

„Доставка, демонтаж и монтаж на задни гуми на трактори по спецификация“ 

№ 

по 

ред 

Вид и номер и дата на документа по който се 

извършва плащането 

Основание 

Стойност 

на 

доставката 

без ДДС 

Извършено плащане 

Вид на 

документа 
№ 

дата Вид на 

документа 
№ 

дата Сума 

 /без ДДС/ 
д. м. г. д. м. г. 

1 фактура 339 10 12 2015 Доставка, демонтаж и 

монтаж на гуми МПС 
480,00 лв. 

ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
767 15 12 2015 480,00 лв. 

2 фактура 340 10 12 2015 Доставка, демонтаж и 

монтаж на гуми МПС 
  332,00 лв. 

ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
767 15 12 2015   332,00 лв. 

3 фактура 341 10 12 2015 Доставка, демонтаж и 

монтаж на гуми МПС 
  80,00 лв. 

ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
767 15 12 2015    80,00 лв. 

4 фактура 342 10 12 2015 Доставка, демонтаж и 

монтаж на гуми МПС 
  90,00 лв. 

ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
767 15 12 2015    90,00 лв. 

       

В настоящото съобщение – препис са заличени личните данни, съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

 

 

Изготвил: /П/ 

Счетоводител  

при ТП „ДЛС Паламара” 

 

Съгласувал: /П/ 

Р-л „Счетоводен отдел”  

при ТП „ДЛС Паламара” 

 


