
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 16.02.2015г. 

Ф-ри 1702/20.01.2015 
1692/14.01.2015 по 
Договор № 

2/23.06.2014г. 27807.36 
    
Общо   27807.36 
 

 

                                                         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 16.02.2015г. 

Ф-ра 
503186629/16.01.2015 
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 16.02.2015г. 

Ф-ри 
5002027830/16.01.2015 
5002025298/13.01.2015 
5002033821/27.01.2015    
по Договор № 

4/23.06.2014г. 61426.76 

18 16.02.2015г. 

Ф-ри 
5002033821/27.01.2015 
5002024409/12.01.2015    
по Договор № 

4/23.06.2014г. 3489.57 

29 16.02.2015г. 

Ф-ра 
5002025295/13.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 33057.00 

37 16.02.2015г. 

Ф-ра 
5002025295/13.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 9848.77 

47 16.02.2015г. 

Ф-ра 
5002024409/12.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 19691.39 

51 16.02.2015г. 

Ф-ри 
5002033821/27.01.2015 
5002026953/15.01.2015 
5002025299/13.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 13215.17 

60 16.02.2015г. 

Ф-ра 
5002033821/27.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 6604.00 

61 16.02.2015г. 
Ф-ра 
5002025299/13.01.2015   3297.60 



по Договор № 
4/23.06.2014г. 

63 16.02.2015г. 

Ф-ри 
5002024409/12.01.2015 
5002028927/19.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 26888.00 

70 16.02.2015г. 

Ф-ри 
5002028938/19.01.2015 
5002027813/16.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 468.00 

71 16.02.2015г. 

Ф-ра 
5002027813/16.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 325.99 

75 16.02.2015г. 

Ф-ра 
5002027813/16.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 1960.08 
Общо   180272.33 
 

                                                         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 16.02.2015г. 

Ф-ри 
2000001997/11.12.2014 
2000002051/17.12.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 60250.93 
    
    
Общо   60250.93 
 

 

                                                         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. 

19 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1040404078/17.01.2015  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1087.68 

45 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1040404078/17.01.2015  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1176.00 

46 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1040404078/17.01.2015  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2158.80 

54 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1040404078/17.01.2015  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1632.00 
Общо   6054.48 
 

                                                         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 16.02.2015г. 

Ф-ри 
1000053908/19.12.2014 
1000053858/18.12.2014   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 55649.88 

39 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1000053648/15.12.2014   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 14079.80 

48 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1000053648/15.12.2014   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 48794.40 
    
Общо   118524.08 
 

 

                                                         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 16.02.2015г. 

Ф-ра 
5000098670/20.01.2015 
по Договор № 

8/23.06.2014г. 5704.78 
    
    
Общо   5704.78 
 

 

                                                         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. 

22 16.02.2015г. 

Ф-ра 
100211059/14.01.2015 
по Договор № 

9/23.06.2014г 2202.00 

73 16.02.2015г. 

Ф-ра 
100212659/29.01.2015 
по Договор № 

9/23.06.2014г 1608.30 
    
    
Общо   3810.30 
  

                                                                                 

                                                                        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 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1000025689/19.01.2015    
по Договор № 

10/23.06.2014г. 620.40 

32 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1000025688/19.01.2015    
по Договор № 

10/23.06.2014г. 3776.80 

58 16.02.2015г. 

Ф-ра 
1000025690/19.01.2015    
по Договор № 

10/23.06.2014г. 483.30 
    
Общо   4880.50 
 

 

                                                         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“ ЕООД   

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

5 16.02.2015г. 

Ф-ра 
4001088369/27.01.2015   
по Договор № 

12/15.07.2014г. 2953.78 

17 16.02.2015г. 

Ф-ра 
4001085735/24.01.2015   
по Договор № 

12/15.07.2014г. 2668.80 
Общо   5622.58 
  

 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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