
  

 

                                   О Б Щ И Н А    П Е Т Р И Ч 

                 О Б Щ И Н С К А     А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ул. “Цар Борис III” № 24          тел.: 0745/69112; тел.факс:0745/62090 

                         гр.Петрич                                          e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg 

=================================================================== 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 по чл.22 б, т.14 от ЗОП 

 

 

Информация за извършени плащания  по Договор №BG161PO001/1.4-09/2012–S-01 

„Строителни и монтажни дейности по проект „Възстановяване и благоустрояване на 

улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич” по 

проект „Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени 

площи в гр.Петрич, община Петрич”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., 

приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: 

„Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” към изпълнител Обединение 

„Булеварди” ДЗЗД 

 
 

 

Дата на 

извършено 

плащане 

Основание  за 

плащане 

Размер на 

плащане  

(сума без ДДС) 

Размер на 

плащане  

(сума с ДДС) 

№ и дата на 

фактура 

 

08.07.2015г. 

 

Протокол 

№13/29.05.2015г. 

за извършени 

СМР на II основен 

обект 

490 648,77лв. 588 779,52лв. 0000000018 от 

01.06.2015г. 

12.12.2015г. Протокол 

№1/27.10.2014г. 

за извършени 

СМР на III 

основен обект 

Протокол 

№2/27.10.2014г. 

за извършени 

СМР на VI 

допълнителен 

обект 

Протокол 

№3/27.10.2014г. 

за извършени 

СМР на IV 

допълнителен 

обект 

Протокол 

№4/27.10.2014г. 

552 066,50лв. 662 479,80лв. 0000000022 от 

02.11.2015г. 
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за извършени 

СМР на V 

допълнителен 

обект 

 

 

12.12.2015г. Протокол 

№5/04.11.2014г. 

за извършени 

СМР на II 

допълнителен 

обект 

 

80 057,74лв. 96 069,29лв. 0000000023 от 

04.11.2015г. 

 

22.12.2015г. 

 

Протокол 

№6/16.12.2014г. 

за извършени 

СМР на I 

допълнителен 

обект, вкл. 

заменителна 

таблица №1; 

Протокол 

№7/16.12.2014г. 

за извършени 

СМР на II 

допълнителен 

обект, вкл. 

заменителна 

таблица №4; 

Протокол 

№68/16.12.2014г. 

за извършени 

СМР на III 

допълнителен 

обект, вкл. 

заменителна 

таблица №3; 

Протокол 

№9/16.12.2014г. 

за извършени 

СМР на VI 

допълнителен 

обект, вкл. 

заменителна 

таблица №2; 

 

 

382 974,95лв. 459 569,94лв. 0000000026 от 

17.12.2015г. 

 
 

 

 

 


