
Договор № 2/23.06.2014г. 

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  -  „ФАРМАПРО“ ООД   

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

38 08.12.2014г. 

Ф-ра 1621/10.11.2014 
по Договор № 

2/23.06.2014г. 13903.68 
    
    
    
    
    
Общо   13903.68 
 

 

                                                         Изготвил:                      / П / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

 



Договор № 3/23.06.2014г. 

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  -  „СТИНГ“ АД   

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

7 08.12.2014г. 

Ф-ра 
503098235/04.11.2014 
по Договор № 

3/23.06.2014г. 9111.60 
    
    
    
    
    
Общо   9111.60 
 

 

                                                         Изготвил:                            / П / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 4/23.06.2014г. 

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  -  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД   

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

1 08.12.2014г. 

Ф-ри 
5001985609/10.11.2014 
5001983161/06.11.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 52157.80 

29 08.12.2014г. 

Ф-ра 
5001982557/05.11.2014 
5001980981/03.11.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 33057.00 

37 08.12.2014г. 

Ф-ра 
5001987057/12.11.2014 
5001983160/06.11.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 14773.17 

51 08.12.2014г. 

Ф-ри 
5001980981/03.11.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 4448.78 

60   08.12.2014г. 

Ф-ри 
5001984188/07.11.2014  
по Договор № 
4/23.06.2014г. 9906.00 

63 08.12.2014г. 

Ф-ра 
5001986345/11.11.2014 
5001985563/10.11.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 6722.00 

71 08.12.2014г. 

Ф-ра 
5001985563/10.11.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 391.19 

75 08.12.2014г. 

Ф-ри 
5001985563/10.11.2014    
по Договор № 588.02 



4/23.06.2014г. 
    
    
Общо   122043.96 
 

                                                         Изготвил:                          / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

 



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. 

24 08.12.2014г. 

Ф-ра 
2000001434/02.10.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 23173.40 

67 08.12.2014г. 

Ф-ра 
2000001434/02.10.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 17743.48 
    
    
    
    
    
Общо   40916.88 
 

 

                                                         Изготвил:                        / п / 

                                                                 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 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1040319370/04.11.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2359.20 

13 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1040319370/04.11.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2006.40 

23 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1040329748/13.11.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   1904.40 

46 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1040329748/13.11.2014 
1040322827/07.11.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   3454.08 

53 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1040329748/13.11.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   685.44 

56 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1040319370/04.11.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   2302.80 
    
Общо   12712.32 
 

                                                         Изготвил:                     / п / 

                                                                 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. 

12 08.12.2014г. 

Ф-ри 
1000051155/03.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 411.00 

25 08.12.2014г. 

Ф-ри 
1000051155/03.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 37099.92 

48 08.12.2014г. 

Ф-ри 
1000051155/03.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 14638.32 

79 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1000051155/03.10.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г. 1104.00 
    
    
    
Общо   53253.24 
 

 

                                                         Изготвил:                     / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 8/23.06.2014г. 

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  -  „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД   

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

59 08.12.2014г. 

Ф-ра 
5000097086/03.11.2014 
по Договор № 

8/23.06.2014г. 4753.98 
    
    
    
    
    
    
Общо   4753.98 
 

 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

 



Договор № 9/23.06.2014г. 

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  -  „ФАРКОЛ“ АД 

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

73 08.12.2014г. 

Ф-ра 
100204559/03.11.2014 
по Договор № 

9/23.06.2014г 2144.40 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Общо   2144.40 
 

                                                                                 

                                                                        Изготвил:                    / п / 

                                                                    Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 10/23.06.2014г. 

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  -  „ЕКОФАРМ“ ЕООД   

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

31 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1000025106/13.11.2014  
по Договор № 

10/23.06.2014г. 1240.80 

62 08.12.2014г. 

Ф-ра 
1000025105/13.11.2014 
1000025000/03.11.2014  
по Договор № 

10/23.06.2014г. 8379.40 
    
    
    
    
    
    
Общо   9620.20 
 

 

                                                         Изготвил:                        / п / 

                                                                 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. 

3 08.12.2014г. 

Ф-ри 
4001004488/11.11.2014  
по Договор № 

12/15.07.2014г. 999.60 

5 08.12.2014г. 

Ф-ри 
4001004488/11.11.2014 
4002958635/02.11.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 8439.36 
    
    
    
    
    
    
Общо   9438.96 
 

 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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