
Информация по чл. 226, ал.2, т. 14 от ЗОП за извършени плащания в СБР-НК ЕАД за периода 01.08-31.08.2015 г. 

№ 
№ на 

Договор 
/дата/ 

Предмет на договора изпълнител основание 
за плащане 

изплатена 
сума 

без ДДС 

вид плащане 
/периодично, 

авансово, 
междинно, 

окончателно/ 

дата на 
плащането 

I 
РД-05-44 

/19.07.2013 г./ 

Доставка на хранителни продукти на едро 
за нуждите на „СБР-НК" ЕАД 

„Панда ИП" ЕООД 
ЕИК 131318482 

чл. 4 т./4/ 
от договора 

381 034,93 периодично 31.8.2015 

2 

№ РД-05-28 
/29.04.2014 г./ 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги 
от лицензиран оператор в следните обособени 
позиции:Позиция 3: Предоставяне на услуги за предаване 
на данни за нуждите на „СБР-НК" ЕАД 

Българска 
телекомуникационна 

компания АД 

раздел 
Учл.6.(1) 

от договора 
4 900,00 периодично 27.08.2015 

3 

№ РД-05-29 
/29.04.2014 г./ 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги 
от лицензиран оператор в следните обособени 
позиции:позиция 1: Предоставяне на услуги по стандарт 
GSM/UMTS 

Българска 
телекомуникационна 

компания АД 

раздел 
Учл.6.(1) 

от договора 
5 065,89 периодично 17.08.2015 

4 

№ РД-05-30 
/29.04.2014 г./ 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги 
от лицензиран оператор в следните обособени 
позиции:Позиция 2: Предоставяне на фиксирани гласови 
услуги 

Българска 
телекомуникационна 

компания АД 

раздел 
Учл.6.(1) 

от договора 
2 693,82 периодично 01.08.2015 

5 

Борсов 
договор № 

1034 
/11.12.2013 г./ 

Доставка на газьол за отопление за нуждите на "СБР-НК" 
ЕАД 

"Сакса " ООД 
ЕИК 131245283 

раздел III 
чл.3.3 от 
договора 

70 263,61 периодично 17.08.2015 

6 

Борсов 
договор № 

1033 
/11.12.2013 г./ 

Доставка на Бензин А 95 Н и Евродизел за моторните 
превозни средства на "СБР-НК" ЕАД 

"Петрол" АД ЕИК 
831496285 

раздел III 
чл.3.3 от 
договора 

6 793,38 периодично 07.08.2015 

7 

№ РД-05-26 
/31.03.2015 г./ 
за обособена 

позиция 2 

Юридически услуги, свързани с текущото правно 
обслужване на СБР-НК ЕАД, подготовката и 
провеждането на процедури за възлагане на обществени 
поръчки по Обособена позиция №2: Юридически услуги, 
свързани с подготовката и провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки 

Адвокатско 
дружество 
„Мургова и 
партньори" 

раздел IV 
чл. 12.(1) и (2) 
от договора 

2 500,00 периодично 17.8.2015 



8 

№ РД-05-44 
/01.06.2015 г./ 

Финансови услуги 
"Интернешънъл 
Асет Банк" АД 

ЕИК 000694329 

чл.8. 
от договора 

349,01 периодично 31.08.2015 

9 

№ РД-05-68 
/10.07.2015 г./ 

Абонаментана и извънгаранционна поддръжка и подмяна 
на резервни части на медицинска апаратура в "СБР-НК" -
филиал Хисар. Броят и конкретните параметри на 
медицинската апаратура са посочени в Приложение №1 
към договора - Техническа спецификация. 

Дик-Медтех 
ЕООД 

ЕИК 201601408 

чл.5. (1) 
от договора 

269.00 периодично 31.08.2015 

10 
№ РД-05-82 

/03.08.2015 г./ 
Ремонт на закрит басейн за солена вода във филиал 
Поморие 

„НОЛА-7" ООД 
ЕИК 831239547 

чл.5. 
от договора 

72 156,74 авансово 05.8.2015 

11 
№ РД-05-49 

/05.06.2015 г./ 

Изработка и доставка на 3 комплекта уреда за 
рехабилитация на открито за нуждите на 3 филиала на 
СБР-НК ЕАД , като всеки комплект се състои по седем 
уреда, съгласно Приложение №1 - технически 
спецификации и Приложение № 2- техническо 
предложение 

"Данко Системс" 
ООД 

ЕИК 115789385 
чл.4 (1) 
от договора 24 150,00 окончателно 03.8.2015 


