
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец  ЮЛИ 2017 година по договорите за обществени поръчки:  
 

1. Изплатени средства по договор № 05/01.12.2015 година за осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на „Тролейбусни и автобусни 
превози” ЕООД, град Стара Загора 
Във връзка с изпълнение на договор № 05/01.12.2015 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 "Български пощи" ЕАД град София, 
на основание представени  от изпълнителя протокол и фактура е извършено плащане към изпълнителя по договора: 
Протокол: 
- № 0000006813/11.07.2017 г. на 13.07.2017 г. - плащане  в размер 22 391.00 лв. без ДДС или 22 391.00 лв. с ДДС/номинална стойност на ваучерите/ 
- № 0000006814/11.07.2017 г. на 13.07.2017 г. - плащане  в размер 44 509.00 лв. без ДДС или 44 509.00 лв. с ДДС/номинална стойност на ваучерите/ 
- № 0000006815/11.07.2017 г. на 13.07.2017 г. - плащане  в размер 68 600.00 лв. без ДДС или 68 600.00 лв. с ДДС/номинална стойност на ваучерите/ 
и фактура: 
-№ 2000002993/13.07.2017 г. на 13.07.2017 г. - плащане  в размер 112.87 лв. без ДДС или 135.44 лв. с ДДС - изработка на ваучерите 
 

2. Изплатени средства по  борсов договор 113/25.02.2016 година за „Доставка чрез периодични покупки на течни горива, масла и греси по 
следните обособени позиции: ОП № 1 - Дизелово гориво - приблизително количество 2 778 000 литра; ОП № 2 - Безоловен бензин - приблизително 
количество 300 литра; 0П № 3 - Пропан и бутан - приблизително количество 7 500 кг; ОП № 4 - Моторни масла - двигателно масло 10 W 40 - 
приблизително количество 8400 литра ; 0П № 5 - Греси - приблизително количество 200 кг;“. 
Във връзка с изпълнение на борсов договор 113/25.02.2016 година за „Доставка чрез периодични покупки на течни горива, масла и греси по 
следните обособени позиции: ОП № 1 - Дизелово гориво - приблизително количество 2 778 000 литра; ОП № 2 - Безоловен бензин - приблизително 
количество 300 литра; 0П № 3 - Пропан и бутан - приблизително количество 7 500 кг; ОП № 4 - Моторни масла - двигателно масло 10 W 40 - 
приблизително количество 8400 литра ; 0П № 5 - Греси - приблизително количество 200 кг;“, сключен между борсовия член „Меркант“ ЕООД, 
представляващ крайния купувач „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора и борсовия член ЕТ „ТОРА – Георги Величков“, 
представляващ крайния продавач „Пауър“ ЕООД,  на основание представена от крайния продавач фактура, е извършено плащане към него: 
 
- № 0000101197/14.06.2017 г. на 04.07.2017 г. - плащане в размер на 11 872.29 лв. без ДДС или 14 246.75 лв. с ДДС 
- № 0000101200/16.06.2017 г. на 04.07.2017 г. - плащане в размер на 11 816.80 лв. без ДДС или 14 180.16 лв. с ДДС 
- № 0000101201/19.06.2017 г. на 11.07.2017 г. - плащане в размер на 11 805.01 лв. без ДДС или 14 166.01 лв. с ДДС 
- № 0000101202/21.06.2017 г. на 11.07.2017 г. - плащане в размер на 11 731.87 лв. без ДДС или 14 078.24 лв. с ДДС 
- № 0000101204/23.06.2017 г. на 13.07.2017 г. - плащане в размер на 10 202.06 лв. без ДДС или 12 242.47 лв. с ДДС 
- № 0000101206/26.06.2017 г. на 13.07.2017 г. - плащане в размер на 13 117.56 лв. без ДДС или 15 741.07 лв. с ДДС 
- № 0000101208/28.06.2017 г. на 18.07.2017 г. - плащане в размер на 11 683.85 лв. без ДДС или 14 020.62 лв. с ДДС 
- № 0000101211/30.06.2017 г. на 18.07.2017 г. - плащане в размер на 13 105.90 лв. без ДДС или 15 727.08 лв. с ДДС 
- № 0000101212/03.07.2017 г. на 24.07.2017 г. - плащане в размер на 13 223.93 лв. без ДДС или 15 868.72 лв. с ДДС 
- № 0000101214/05.07.2017 г. на 24.07.2017 г. - плащане в размер на 11 831.33 лв. без ДДС или 14 197.60 лв. с ДДС 
- № 0000101218/07.07.2017 г. на 27.07.2017 г. - плащане в размер на 11 223.28 лв. без ДДС или 13 467.94 лв. с ДДС 
- № 0000101220/10.07.2017 г. на 27.07.2017 г. - плащане в размер на 13 425.59 лв. без ДДС или 16 110.71 лв. с ДДС 
 



3. Изплатени средства по договор 02/12.09.2016 година за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 
превози“ ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 1 - „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на превозни 
средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 
 Във връзка с изпълнение на договор 02/12.09.2016 година за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и 
автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 1 - „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на 
превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора, сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ 
ЕООД, град Стара Загора и ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, на основание представени от изпълнителя полици, е извършено плащане към изпълнителя по договора: 
 
ЛЕВ ИНС Документ №  Дата 

докум. 

Дата на 

пл. 

Без ДДС Плащане 

Гр. Отговорност автобус 22/116002539166 29.09.2016 21.07.2017 82.26 82.26 

Гр. Отговорност автобус 22/116002539222 29.09.2016 21.07.2017 82.26 82.26 

Гр. Отговорност автобус 22/116002539603 29.09.2016 21.07.2017 82.26 82.26 

Гр. Отговорност автобус 22/116002538994 29.09.2016 21.07.2017 82.26 82.26 

Гр. Отговорност Вишка Шкода 22/116002754063 25.10.2016 21.07.2017 65.28 65.28 

Гр. Отговорност Зил 22/116002754161 25.10.2016 21.07.2017 56.76 56.76 

 
4. Изплатени средства по договор 05/14.09.2016 година за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 4 - „Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и служителите на 
„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора 

Във връзка с изпълнение на договор 05/14.09.2016 година за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и 
автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 4 - „Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и 
служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора, сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 
Загора и ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, на основание представени от изпълнителя полици, е извършено 
плащане към изпълнителя по договора: 

 
ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ Документ №  Дата докум. Дата на пл. Без ДДС Плащане 

Живот, злополука, заболяване 0502-600-2016-00003 30.09.2016 11.07.2017   998.58 

 
5. Изплатени средства по договор 06/14.09.2016 година за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 6  „Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството. 
Във връзка с изпълнение на договор 06/14.09.2016 година за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 6  „Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството, 
сключен между „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора и ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ 
АД, на основание представени от изпълнителя полици, е извършено плащане към изпълнителя по договора: 

 
ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ Документ №  Дата 

докум. 
Дата на пл. Без ДДС Плащане 

Имущество 0110-600-2016-00045 03.10.2016 11.07.2017   424.07 

17.08.2017 г. 


