
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 28.10.2014г. 

Ф-ра 1571/01.10.2014 
по Договор № 

2/23.06.2014г. 20855.52 
    
    
    
    
    
Общо   20855.52 
 

 

                                                         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 28.10.2014г. 

Ф-ра 
5001959212/30.09.2014  
по Договор № 

4/23.06.2014г. 4058.59 

29 28.10.2014г. 

Ф-ра 
5001959722/30.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 33057.00 

33 28.10.2014г. 

Ф-ра 
5001959722/30.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г.   1032.01 

47 28.10.2014г. 

Ф-ра 
5001959722/30.09.2014   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 6563.80 

51   28.10.2014г. 

Ф-ра 
5001959722/30.09.2014 
по Договор № 
4/23.06.2014г. 

  
 
 

 4448.78 

60 28.10.2014г. 

Ф-ра 
5001959314/30.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 9906.00 

63 28.10.2014г. 

Ф-ра 
5001959722/30.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 13444.00 
    
Общо   72510.18 
 

                                                         Изготвил: 

                                                                 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 28.10.2014г. 

Ф-ра 
2000001531/14.10.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 23173.44 
    
    
    
    
    
    
Общо   23173.44 
 

 

                                                         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. 

45 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1040275755/27.09.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1176.00 

46 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1040277724/29.09.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 431.76 

53 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1040275736/27.09.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 244.80 
    
    
    
    
Общо   1852.56 
 

                                                         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. 

41 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000051507/14.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 4986.00 

48 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000051507/14.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 24397.20 

72 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000051508/14.10.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 1800.00 

74 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000051508/14.10.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 997.50 

76 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000051508/14.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 2652.00 

79 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000051507/14.10.2014  
по Договор № 

7/23.06.2014г 408.48 
    
    
    
    
    
Общо   35241.18 
 

                                                         Изготвил: 

                                                                 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 28.10.2014г. 

Ф-ра 
5000096438/01.10.2014 
по Договор № 

8/23.06.2014г. 4753.98 
    
    
    
    
    
    
Общо   4753.98 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 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 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000024600/29.09.2014 
по Договор № 

10/23.06.2014г 1240.80 

32 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000024600/29.09.2014 
по Договор № 

10/23.06.2014г 3776.80 

62 28.10.2014г. 

Ф-ра 
1000024599/29.09.2014 
по Договор № 

10/23.06.2014г 4189.70 
    
    
    
    
    
Общо   9207.30 
 

                                                         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 28.10.2014г. 

Ф-ра 
4002923671/01.10.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 999.60 

5 28.10.2014г. 

Ф-ра 
4002920163/28.09.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 6751.49 

8 28.10.2014г. 

Ф-ра 
4002924158/01.10.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 312.54 
    
    
    
    
    
Общо   8063.63 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки     
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