
Договор № 1/21.12.2013г. 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с номер в РОП: 9021756 с предмет „Доставка 
на продукти за клинична употреба за нуждите на Патохистологична и 

Клинична лаборатория в „КОЦ-Стара Загора“ЕООД през 2014г.“ 
 

Изпълнител  -  „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД   

Дата на плащане Основание за плащане 
Размер на извършеното 

плащане – в лв. 

17.10.2014г. 

Ф-ра 
0000038000/19.09.2014 по 

Договор № 1/21.12.2013г. 1704.41 лв. 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

 



 

 

Договор № 4/21.12.2013г. 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с номер в РОП: 9021756 с предмет „Доставка 
на продукти за клинична употреба за нуждите на Патохистологична и 

Клинична лаборатория в „КОЦ-Стара Загора“ЕООД през 2014г.“ 
 

Изпълнител  -  „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД   

Дата на плащане Основание за плащане 
Размер на извършеното 

плащане – в лв. 

17.10.2014г. 

Ф-ри 
5000038482/17.09.2014; 

5000038451/15.09.2014  по 
Договор № 4/21.12.2013г. 460.00 лв. 

 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

 



Договор № 6/21.12.2013г. 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с номер в РОП: 9021756 с предмет „Доставка 
на продукти за клинична употреба за нуждите на Патохистологична и 

Клинична лаборатория в „КОЦ-Стара Загора“ЕООД през 2014г.“ 
 

Изпълнител  -  „ЛАБДИАГНОСТИКА“ ООД   

Дата на плащане Основание за плащане 
Размер на извършеното 

плащане – в лв. 

17.10.2014г. 

Ф-ра 
0000011643/16.09.2014 по 

Договор № 6/21.12.2013г. 39.19 лв. 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

 

 



Договор № 9/21.12.2013г. 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с номер в РОП: 9021756 с предмет „Доставка 
на продукти за клинична употреба за нуждите на Патохистологична и 

Клинична лаборатория в „КОЦ-Стара Загора“ЕООД през 2014г.“ 
 

Изпълнител  -  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД   

Дата на плащане Основание за плащане 
Размер на извършеното 

плащане – в лв. 

17.10.2014г. 

Ф-ра 
2200023483/15.09.2014 по 

Договор № 9/21.12.2013г. 29.99 лв. 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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