
Договор № 1/28.08.2014г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0004 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на  „КОЦ-Стара Загора“ЕООД по осем 
обособени позиции“ 

 

Изпълнител  -  „МЕДЕКС“ ООД   

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

6 30.03.2015г. 

Ф-ра 
1000054859/26.01.2015 
по Договор № 

1/28.08.2014г. 1134.00 
Общо   1134.00 
 

                                                         Изготвил:                      / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 2/28.08.2014г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0004 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на  „КОЦ-Стара Загора“ЕООД по осем 
обособени позиции“ 

 

Изпълнител  -  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД   

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

4 30.03.2015г. 

Ф-ри 
5002054984/26.02.2015 
5002054173/25.02.2015 
по Договор № 

2/28.08.2014г. 14426.52 
    
Общо   14426.52 
 

                                                         Изготвил:                    / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 3/28.08.2014г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0004 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на  „КОЦ-Стара Загора“ЕООД по осем 
обособени позиции“ 

 

Изпълнител  -  „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД   

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

1 12.03.2015г. 

Ф-ра 
2000002217/13.01.2015  
по Договор № 

3/28.08.2014г. 17107.55 
    
Общо   17107.55 
 

                                                         Изготвил:                 / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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