
                                                                     
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮЛИ 2015 година по договорите за обществени поръчки: 
17.08.2015 

 
1. Изплатени средства по договор № 05/20.06.2014 година за осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на „Тролейбусни и автобусни 

превози” ЕООД, град Стара Загора. 
Във връзка с изпълнение на договор № 05/20.06.2014 година за осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на „Тролейбусни и 

автобусни превози” ЕООД, град Стара Загора, сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора и „ВИАБЕЛ“ ЕООД, град 
София, на основание представен от изпълнителя протокол, е извършено плащане към изпълнителя по договора: 
- № 23026/20.07.2015 г. на 14.07.2015 г. - плащане  в размер 8692,00 лв. без ДДС или 8692,00 лв. с ДДС/номинална стойност на ваучерите/ 
 
 2. 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: 
- № 1700037118/30.06.2015 г. на 28.07.2015 г. - плащане в размер на 13 577.22 лв. без ДДС или 16 292.66 лв. с ДДС 
 
 3. 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: 
- № 1700037608/06.07.2015 г. на 30.07.2015 г. - плащане в размер на 11.51 лв. без ДДС или 13.81 лв. с ДДС 
  
 4. Изплатени средства по договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003-S-04 № 04/17.06.2014 година за „Изработване работен проект за ремонт 
и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в  гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на 
устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013г.”   

Във връзка с изпълнение на договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003-S-04 № 04/17.06.2014 година за „Изработване работен проект за 
ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в  гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие 
на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013г.”, сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора и ДЗЗД „Ел контрол 2014“, град 
Стара Загора, на основание представена от изпълнителя фактура, е извършено плащане към изпълнителя по договора:   
-№ 0000000005/24.06.2015 година на 22.07.2015 г. – плащане в размер на 218 698.96 лв. без ДДС/частично до 80% от етап 2/ или 271 245.52 лв. с 
ДДС.  
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