
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 21.10.2014г. 

Ф-ра 1569/25.09.2014 
по Договор № 

2/23.06.2014г. 6951.84 
    
    
    
    
    
Общо   6951.84 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 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 21.10.2014г. 

Ф-ра 
503044434/23.09.2014 
по Договор № 

3/23.06.2014г. 6074.40 
    
    
    
    
    
Общо   6074.40 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 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 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001957089/26.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 39426.40 

18 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001957089/26.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 2144.70 

29 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001954261/23.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г.   22038.00 

33 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001954261/23.09.2014   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 1032.01 

37  21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001954261/23.09.2014 
по Договор № 
4/23.06.2014г. 

  
 
 

 3693.29 

60 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001955447/24.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 9906.00 

63 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001954261/23.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 6722.00 

70 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001957089/26.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 234.00 

71 21.10.2014г. 

Ф-ра 
5001957089/26.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 195.60 
Общо   85392.00 
 



                                                         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 21.10.2014г. 

Ф-ра 
1040269117/22.09.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1179.60 
    
    
    
    
    
    
Общо   1179.60 
 

                                                         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. 

39 21.10.2014г. 

Ф-ри 
1000050844/25.09.2014 
1000049859/22.08.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 14079.80 

48 21.10.2014г. 

Ф-ри 
1000050844/25.09.2014 
1000049859/22.08.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 24397.20 

74 21.10.2014г. 

Ф-ра 
1000049884/25.08.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 399.00 

78 21.10.2014г. 

Ф-ра 
1000049860/22.08.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 1476.70 

79 21.10.2014г. 

Ф-ри 
1000050844/25.09.2014 
1000050021/28.08.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 1766.40 
    
    
    
    
    
Общо   42119.10 
 

                                                         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. 

3 21.10.2014г. 

Ф-ра 
4002916099/24.09.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 599.76 

5 21.10.2014г. 

Ф-ра 
4002913653/22.09.2014 
Кр.изв. 
4002902222/10.09.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 6642.49 
    
    
    
    
    
Общо   7242.25 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки     
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