
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 15.12.2014г. 

Ф-ра 1637/24.11.2014 
по Договор № 

2/23.06.2014г. 6951.84 
    
    
    
    
    
Общо   6951.84 
 

 

                                                         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 15.12.2014г. 

Ф-ра 
2000001659/27.10.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 37077.44 
    
    
    
    
    
    
Общо   37077.44 
 

 

                                                         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 15.12.2014г. 

Ф-ра 
1040345883/26.11.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2052.50 

19 15.12.2014г. 

Ф-ра 
1040345883/26.11.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 543.84 

45 15.12.2014г. 

Ф-ра 
1040345883/26.11.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   1176.00 
    
    
    
    
Общо   3772.34 
 

                                                         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. 

25 15.12.2014г. 

Ф-ри 
1000051632/17.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 2318.71 

48 15.12.2014г. 

Ф-ри 
1000051632/17.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 24397.20 

49 15.12.2014г. 

Ф-ри 
1000051718/21.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 5805.90 
    
    
    
    
Общо   32521.81 
 

 

                                                         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 15.12.2014г. 

Ф-ра 
5000097604/26.11.2014 
по Договор № 

8/23.06.2014г. 4753.98 
    
    
    
    
    
    
Общо   4753.98 
 

 

                                                         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. 

62 15.12.2014г. 

Ф-ра 
1000025223/26.11.2014  
по Договор № 

10/23.06.2014г. 2094.85 
    
    
    
    
    
    
    
Общо   2094.85 
 

 

                                                         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 15.12.2014г. 

Ф-ра 
4001026845/01.12.2014  
по Договор № 

12/15.07.2014г. 599.76 

5 15.12.2014г. 

Ф-ри 
4001026499/01.12.2014 
4001017913/23.11.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 10971.16 

8 15.12.2014г. 

Ф-ри 
4001020193/25.11.2014 
4001010137/16.11.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 937.62 

17 15.12.2014г. 

Ф-ра 
4001021274/26.11.2014  
по Договор № 

12/15.07.2014г. 1601.28 
Общо   14109.82 
 

 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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