
                                                                     
 
 
 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ДЕКЕМВРИ 2015 година по договорите за обществени 
поръчки: 20.01.2016 
 
 
 1. Изплатени средства по договор 07/08.12.2014 година за „ДОСТАВКА на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите 
на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, Стара Загора. 

Във връзка с изпълнение на договор от 07/08.12.2014 година за „ДОСТАВКА на електрическа енергия по свободно договорени цени за 
нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, град Стара Загора, сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 
Загора и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД България, град София, на основание представена от изпълнителя фактура, е извършено плащане към 
изпълнителя по договора: 
- № 1700051721/30.11.2015 г. на 22.12.2015 г. - плащане в размер на 20 142.77 лв. без ДДС или 24 171.32 лв. с ДДС 

 
2. Изплатени средства по договор 04 -2015 г/06.08.2015 г. за обособена позиция № 2 от „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок 

екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 
автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“, по проект: 
„Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” с финансовата подкрепа  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”. 
 Във връзка с изпълнение на договор 04 -2015 г/06.08.2015 г. за обособена позиция № 2 от „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок 
екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 
автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“, по проект: 
„Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” с финансовата подкрепа  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”, сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора и 
„Соларис  Бъс & Коуч“ С.А.(АД), град  Болехово – Оседле, Овинска, Полша,  на основание представена от изпълнителя фактура, е извършено 
плащане към изпълнителя по договора: 
-№ 4861002020/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002021/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002022/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС  
-№ 4861002023/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС  
-№ 4861002024/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС  
-№ 4861002025/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002026/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002027/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002028/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002029/17.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002030/18.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002031/18.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 



-№ 4861002032/18.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002033/18.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002034/18.11.2015 година на 01.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002081/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002082/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002083/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002084/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002085/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002086/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002087/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002088/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002089/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002090/24.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002105/25.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002106/25.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002107/25.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002108/25.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
-№ 4861002109/25.11.2015 година на 21.12.2015 г. - плащане в размер на 421 207.20 лв. без ДДС или 421 207.20 лв. с ДДС 
 
 

 
3. Изплатени средства по договор 03 -2015 г/14.07.2015 г. за обособена позиция № 1 от „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок 

екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 
автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“, по проект: 
„Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” с финансовата подкрепа  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”. 
 Във връзка с изпълнение на договор 03 -2015 г/14.07.2015 г. за обособена позиция № 1 от „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок 
екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 
автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“, по проект: 
„Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” с финансовата подкрепа  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.”, сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора и „Сор 
Либхави“ ООД, град  Либхави, окръг Усти над Орлици, Република Чехия,  на основание представена от изпълнителя фактура, е извършено плащане 
към изпълнителя по договора: 
-№ 511000221/30.10.2015 година на 11.12.2015 г. - плащане в размер на 674 761.35 лв. без ДДС или 674 761.35 лв. с ДДС 
-№ 511000223/30.10.2015 година на 11.12.2015 г. - плащане в размер на 674 761.35 лв. без ДДС или 674 761.35 лв. с ДДС 
 
 
 
20.01.2016 


