
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 30.03.2015г. 

Ф-ри 
5002056123/27.02.2015 
5002054412/25.02.2015      
по Договор № 

4/23.06.2014г. 57949.80 

18 30.03.2015г. 

Ф-ра 
5002054412/25.02.2015    
по Договор № 

4/23.06.2014г. 2093.74 

29 30.03.2015г. 

Ф-ри 
5002056123/27.02.2015 
5002054412/25.02.2015   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 22038.00 

37 30.03.2015г. 

Ф-ра 
5002054981/26.02.2015    
по Договор № 

4/23.06.2014г. 3693.29 

47 30.03.2015г. 

Ф-ра 
5002054981/26.02.2015     
по Договор № 

4/23.06.2014г. 13127.60 

51 30.03.2015г. 

Ф-ра 
5002054412/25.02.2015     
по Договор № 

4/23.06.2014г. 8810.12 

63 30.03.2015г. 

Ф-ра 
5002054165/25.02.2015     
по Договор № 

4/23.06.2014г. 6722.00 

65 30.03.2015г. 

Ф-ра 
5002054981/26.02.2015     
по Договор № 

4/23.06.2014г. 8378.50 
Общо   122813.05 
 

                                                         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. 

56 30.03.2015г. 

Ф-ра 
1040452489/26.02.2015  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2302.80 
Общо   2302.80 
 

                                                         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 30.03.2015г. 

Ф-ра 
1000054860/26.01.2015   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 490.80 

25 30.03.2015г. 

Ф-ра 
1000054748/22.01.2015   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 27824.94 

76 30.03.2015г. 

Ф-ра 
1000054858/26.01.2015   
по Договор № 

7/23.06.2014г. 5294.20 
    
Общо   33609.94 
 

 

                                                         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“ ЕООД   

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

5 30.03.2015г. 

Ф-ри 
4001120362/23.02.2015 
4001127488/28.02.2015   
по Договор № 

12/15.07.2014г. 20665.80 

17 30.03.2015г. 

Ф-ра 
4001124758/26.02.2015   
по Договор № 

12/15.07.2014г. 2668.80 
Общо   23334.60 
  

 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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