
Договор № 1/23.06.2014г. 

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  -  „МС ФАРМА“ АД   

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

11 22.12.2014г. 

Ф-ра 
1000012087/09.12.2014 
по Договор № 

1/23.06.2014г. 1300.80 
    
    
    
    
    
Общо   1300.80 
 

 

                                                         Изготвил:                       / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



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 22.12.2014г. 

Ф-ра 1652/04.12.2014 
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 22.12.2014г. 

Ф-ра 
503142372/09.12.2014 
по Договор № 

3/23.06.2014г. 6074.40 
    
    
    
    
    
Общо   6074.40 
 

 

                                                         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 22.12.2014г. 

Ф-ри 
5002007326/11.12.2014 
5002005400/09.12.2014   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 52154.80 

18 22.12.2014г. 

Ф-ри 
5002000784/02.12.2014 
5002008144/12.12.2014   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 3489.57 

27 22.12.2014г. 

Ф-ра 
5002000784/02.12.2014   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 1376.40 

29 22.12.2014г. 

Ф-ри 
5002005398/09.12.2014 
5002000790/02.12.2014 
5002001625/03.12.2014 
5002010626/16.12.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 88152.00 

37   22.12.2014г. 

Ф-ра 
5002008144/12.12.2014   
по Договор № 
4/23.06.2014г. 7386.57 

47 22.12.2014г. 

Ф-ри 
5002008144/12.12.2014 
5002000790/02.12.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 32819.00 

51 22.12.2014г. 

Ф-ри 
5002010626/16.12.2014 
5002006218/10.12.2014 
5002000776/02.12.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 17795.12 
60 22.12.2014г. Ф-ри 26416.00 



5002010626/16.12.2014 
5002004436/08.12.2014     
по Договор № 

4/23.06.2014г. 

61 22.12.2014г. 

Ф-ра 
5002000776/02.12.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 3297.60 

63 22.12.2014г. 

Ф-ри 
5002005400/09.12.2014 
5002000790/02.12.2014 
5002001625/03.12.2014 
5002004414/08.12.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 33610.00 

65 22.12.2014г. 

Ф-ра 
5002008144/12.12.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 16757.01 

77 22.12.2014г. 

Ф-ра 
5002008057/12.12.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 530.40 
Общо   283784.47 
 

                                                         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 22.12.2014г. 

Ф-ра 
2000001757/10.11.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 23173.40 

67 22.12.2014г. 

Ф-ра 
2000001757/10.11.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 17743.48 
    
    
    
    
    
Общо   40916.88 
 

 

                                                         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 22.12.2014г. 

Ф-ра 
1040352800/03.12.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1003.20 

23 22.12.2014г. 

Ф-ри 
1040352800/03.12.2014 
1040355353/04.12.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1904.40 

46 22.12.2014г. 

Ф-ра 
1040355353/04.12.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   4317.60 

54 22.12.2014г. 

Ф-ри 
1040370274/16.12.2014 
1040370226/16.12.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2121.60 

56 22.12.2014г. 

Ф-ра 
1040367725/15.12.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2302.80 
    
Общо   11649.60 
 

                                                         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. 

9 22.12.2014г. 

Ф-ра 
1000052124/04.11.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 204.50 

12 22.12.2014г. 

Ф-ра 
1000052124/04.11.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 411.00 

25 22.12.2014г. 

Ф-ри 
1000052124/04.11.2014 
1000052378/10.11.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 41737.33 

39 22.12.2014г. 

Ф-ра 
1000053370/08.12.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 7039.90 

41   22.12.2014г. 

Ф-ра 
1000053370/08.12.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 2493.00 

48   22.12.2014г. 

Ф-ри 
1000053370/08.12.2014 
1000052378/10.11.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 43914.96 

74   22.12.2014г. 

Ф-ра 
1000052377/10.11.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г. 997.51 
    
Общо   96798.20 
 

 

                                                         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 22.12.2014г. 

Ф-ра 
5000097763/02.12.2014 
по Договор № 

8/23.06.2014г. 9507.96 
    
    
    
    
    
    
Общо   9507.96 
 

 

                                                         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 22.12.2014г. 

Ф-ра 
100207684/03.12.2014 
по Договор № 

9/23.06.2014г 1761.60 
    
    
Общо   1761.60 
 

                                                                                 

                                                                        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. 

5 22.12.2014г. 

Ф-ри 
4001039047/11.12.2014 
4001033900/07.12.2014  
по Договор № 

12/15.07.2014г. 37977.12 
    
    
    
Общо   37977.12 
 

 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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