
 
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА“ 

  
 Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 

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

                             За извършени плащания, по Договор № 35 / 11.12.2014 г. сключен между ТП ДЛС Паламара и „ММ 66” 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 1: „Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа 

профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на леки и товарни автомобили, 

включващи Лада "Нива", УАЗ, Автобус "Чавдар", ГАЗ 53А, Щаер, мотоциклети ИЖ и Планета, микробус „Мицубиши“, Рено 19, джип „Грейтуол Ховър”. 
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1 фактура 12266 25 02 2016 
Ремонт на автомобил - 

вложени резервни части и 

консумативи 

563,92 лв. 
ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
162 11 03 2016 563,92 лв. 

2 фактура 12265 25 02 2016 
Ремонт на автомобил - 

вложени резервни части и 

консумативи 

885,06 лв. 
ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
162 11 03 2016 885,06 лв. 

3 фактура 12199 01 02 2016 
Ремонт на автомобил - 

вложени резервни части и 

консумативи 

   70,00 лв. 
ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
159 18 03 2016 70,00 лв. 

4 фактура 12260 25 02 2016 
Ремонт на автомобил - 

вложени резервни части и 

консумативи 

98,71 лв. 
ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
159 18 03 2016 98,71 лв. 

5 фактура 12262 25 02 2016 
Ремонт на автомобил - 

вложени резервни части и 

консумативи 

941,82 лв. 
ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
159 18 03 2016 941,82 лв. 

6 фактура 12268 26 02 2016 
Ремонт на автомобил - 

вложени резервни части и 

консумативи 

369,60 лв. 
ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
159 18 03 2016 369,60 лв. 

7 фактура 12293 04 03 2016 
Ремонт на автомобил - 

вложени резервни части и 

консумативи 

173,02 лв. 
ПЛАТЕЖНО 

НАРЕЖДАНЕ 
159 18 03 2016 173,02 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.         
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