
Договор № 5/23.06.2014г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на  „КОЦ-Стара Загора“ЕООД“ 
 

Изпълнител  -  „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД   

Обособена позиция № Дата на плащане Основание за плащане Размер на 
извършеното 
плащане в лв. 

67 04.11.2014г. 

Ф-ра 
2000001197/04.09.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 22179.36 
    
    
    
    
    
    
Общо   22179.36 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки     



Договор № 6/23.06.2014г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на  „КОЦ-Стара Загора“ЕООД“ 
 

Изпълнител  -  „ФАРМНЕТ“ АД   

Обособена позиция № Дата на плащане Основание за плащане Размер на 
извършеното 
плащане в лв. 

6 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1040288711/08.10.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1179.60 

13 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1040290298/09.10.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1003.20 

19 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1040288711/08.10.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   1359.60 

46 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1040289715/09.10.2014   
по Договор № 

6/23.06.2014г. 647.64 
    
    
    
Общо   4190.04 
 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки     



Договор № 7/23.06.2014г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на  „КОЦ-Стара Загора“ЕООД“ 
 

Изпълнител  -  „МЕДЕКС“ ООД   

Обособена позиция № Дата на плащане Основание за плащане Размер на 
извършеното 
плащане в лв. 

25 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050479/11.09.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 18549.96 

26 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050330/05.09.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 4940.00 

39 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050479/11.09.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 7039.90 

48 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050479/11.09.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 19517.76 

76 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050289/04.09.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 5834.40 

79 04.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050288/04.09.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 1104.00 
    
    
    
    
Общо   56986.02 
 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки     

 



Договор № 12/15.07.2014г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на  „КОЦ-Стара Загора“ЕООД“ 
 

Изпълнител  -  „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕАД   

Обособена позиция № Дата на плащане Основание за плащане Размер на 
извършеното 
плащане в лв. 

5 04.11.2014г. 

Ф-ра 
4002927777/05.10.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 6751.49 
    
    
    
    
    
Общо   6751.49 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки   
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