
СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР 

Договор № BG161PO003-1.2.04-0048-C0001/Su-7/11,09,2014 г. и  
Допълнително споразумение № ДД-59/15.10.2014 г 

 с "Биосистеми" ООД  

„Доставка на оборудване за факултет „Медицина” на Медицински университет 
„Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна в изпълнение на проект “Повишаване на 

конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и 
развойна дейност с приложен характер във факултети „Медицина“ и „Дентална 

медицина“ 
обособена позиция №3 

     ФАКТУРА № ДАТА НА ИЗДАВАНЕ  ОСНОВАНИЕ РАЗМЕР ДАТА НА ПЛАЩАНЕ 

1851 24.11.2014 г. 
Чл. 6, ал. 1 , 

т.2 

от договора 

2 016,00 лв. 05.12.2014 г. 

 

 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР 

Договор № BG161PO003-1.2.04-0048-C0001/Su-8/09,09,2014 г. с "Аквахим" АД 

„Доставка на оборудване за факултет „Медицина” на Медицински университет 
„Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна в изпълнение на проект “Повишаване на 

конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска 
и развойна дейност с приложен характер във факултети „Медицина“ и „Дентална 

медицина“ 
обособена позиция № 4 

     ФАКТУРА 
№ 

ДАТА НА 
ИЗДАВАНЕ  ОСНОВАНИЕ РАЗМЕР 

ДАТА НА 
ПЛАЩАНЕ 

156727 07.11.2014 г. 
Чл. 6, ал. 1 

от договора 

623 040,00 
лв. 

05.12.2014 г. 

 

 

 

 

 



СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР 

Договор № BG161PO003-1.2.04-0048-C0001/Su-9/11,09,2014 г. 
 с "Антисел България" ООД  

„Доставка на оборудване за факултет „Медицина” на Медицински университет 
„Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна в изпълнение на проект “Повишаване на 

конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и 
развойна дейност с приложен характер във факултети „Медицина“ и „Дентална 

медицина“ 
обособена позиция №1 

     ФАКТУРА 
№ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ  ОСНОВАНИЕ РАЗМЕР ДАТА НА ПЛАЩАНЕ 

6565 06.11.2014 г. 
Чл. 6, ал. 1, 

т.2 

от договора 

704 500,44 
лв. 

02.12.2014 г. 

 

 

 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР 

Договор № BG161PO003-1.2.04-0048-C0001/Su-10/12,09,2014 г. -"Елта 90М" ООД 
Допълнително споразумение № ДД-60/28.10.2014 г. 

„Доставка на оборудване за факултет „Медицина” на Медицински университет 
„Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна в изпълнение на проект “Повишаване на 

конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и 
развойна дейност с приложен характер във факултети „Медицина“ и „Дентална 

медицина“ 
обособена позиция №2 

     ФАКТУРА 
№ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ  ОСНОВАНИЕ РАЗМЕР ДАТА НА ПЛАЩАНЕ 

22590 12.11.2014 г. 
Чл. 6, ал. 1 , 

т.2 

от договора 

216 216,00 
лв. 

03.12.2014 г. 

 


