
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 22.01.2015г. 

Ф-ра 1681/07.01.2015 
по Договор № 

2/23.06.2014г. 6951.84 
    
    
    
    
    
Общо   6951.84 
 

 

                                                         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 22.01.2015г. 

Ф-ри 
5002014732/22.12.2014 
5002020002/06.01.2015 
5002021165/07.01.2015 
5002023536/10.01.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 127489.54 

27 22.01.2015г. 

Ф-ра 
5002022978/09.01.2015    
по Договор № 

4/23.06.2014г. 1376.40 

63 22.01.2015г. 

Ф-ра 
5002014717/22.12.2014   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 13444.00 
Общо   142309.94 
 

                                                         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 22.01.2015г. 

Ф-ри 
2000001832/19.11.2014 
2000001909/27.11.2015 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 46346.88 

67 22.01.2015г. 

Ф-ра 
2000001960/04.12.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 17743.48 
    
    
Общо   64090.36 
 

 

                                                         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. 

13 22.01.2015г. 

Ф-ра 
1040385513/30.12.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1003.20 
Общо   1003.20 
 

                                                         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 22.01.2015г. 

Ф-ра 
1000053465/09.12.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 205.50 

25 22.01.2015г. 

Ф-ри 
1000053465/09.12.2014 
1000052717/20.11.2014 
1000053324/05.12.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 74199.84 

39 22.01.2015г. 

Ф-ра 
1000052650/18.11.2014   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 3519.95 

48 22.01.2015г. 

Ф-ри 
1000053465/09.12.2014 
1000052650/18.11.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 29276.64 

72   22.01.2015г. 

Ф-ра 
1000053464/09.12.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 1800.00 

74   22.01.2015г. 

Ф-ра 
1000053464/09.12.2014   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 997.50 

76    22.01.2015г. 

Ф-ра 
1000053400/08.12.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 2652.00 

79   22.01.2015г. 

Ф-ри 
1000053401/08.12.2014 
1000052965/27.11.2014  
по Договор № 3312.00 



7/23.06.2014г. 
    
Общо   115963.43 
 

 

                                                         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 22.01.2015г. 

Ф-ра 
100209105/17.12.2014 
по Договор № 

9/23.06.2014г 1072.20 
    
    
Общо   1072.20 
  

                                                                                 

                                                                        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 22.01.2015г. 

Ф-ри 
1000025603/07.01.2015 
1000025383/10.12.2014 
1000025222/26.11.2014  
по Договор № 

10/23.06.2014г. 2481.60 

32 22.01.2015г. 

Ф-ри 
1000025602/07.01.2015  
1000025222/26.11.2014  
по Договор № 

10/23.06.2014г. 5665.19 

62 22.01.2015г. 

Ф-ра 
1000025385/10.12.2014    
по Договор № 

10/23.06.2014г. 12569.11 
    
    
    
    
    
Общо   20715.90 
 

 

                                                         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. 

8 22.01.2015г. 

Ф-ра 
4001056558/28.12.2014   
по Договор № 

12/15.07.2014г. 625.08 
    
Общо   625.08 
  

 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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