
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 16.10.2014г. 

Ф-ра 
1000011961/16.09.2014 
по Договор № 

1/23.06.2014г. 1300.80 
    
    
    
    
    
Общо   1300.80 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 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 16.10.2014г. 

Ф-ра 1561/17.09.2014 
по Договор № 

2/23.06.2014г. 13903.68 
    
    
    
    
    
Общо   13903.68 
 

 

                                                         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 16.10.2014г. 

Ф-ри 
5001951343/17.09.2014 
5001950160/15.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 28989.99 

18 16.10.2014г. 

Ф-ра 
5001950517/16.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 1429.80 

29 16.10.2014г. 

Ф-ра 
5001950160/15.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г.   22038.01 

37 16.10.2014г. 

Ф-ра 
5001950517/16.09.2014   
по Договор № 

4/23.06.2014г. 12310.96 

51 16.10.2014г. 

Ф-ра 
5001950517/16.09.2014 
по Договор № 
4/23.06.2014г. 

  
 
 

 4448.78 

60 16.10.2014г. 

Ф-ра 
5001951343/17.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 8255.02 

63 16.10.2014г. 

Ф-ра 
5001950160/15.09.2014 
по Договор № 

4/23.06.2014г. 6722.00 
Общо   84194.56 
 

                                                         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 16.10.2014г. 

Ф-ра 
2000001100/19.08.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 46346.80 

67 16.10.2014г. 

Ф-ра 
2000001100/19.08.2014 
по Договор № 

5/23.06.2014г. 26615.22 
    
    
    
    
    
Общо   72962.02 
 

 

                                                         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. 

6 16.10.2014г. 

Ф-ри 
1020223445/19.09.2014 
1040260524/13.09.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 707.76 

13 16.10.2014г. 

Ф-ра 
1020223445/19.09.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1003.20 

45 16.10.2014г. 

Ф-ра 
1040260524/13.09.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   881.99 

46 16.10.2014г. 

Ф-ра 
1040260524/13.09.2014   
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1079.41 

56 16.10.2014г. 

Ф-ра 
1040260524/13.09.2014 
по Договор № 
6/23.06.2014г. 

  
 
 

 1151.40 
    
    
Общо   4823.76 
 

                                                         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. 

9 16.10.2014г. 

Ф-ра 
1000049704/18.08.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 245.40 

25 16.10.2014г. 

Ф-ри 
1000049704/18.08.2014 
1000049673/15.08.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г 34781.15 
    
    
    
    
    
Общо   35026.55 
 

                                                         Изготвил: 

                                                                 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 16.10.2014г. 

Ф-ра 
100200296/19.09.2014 
по Договор № 

9/23.06.2014г 2202.00 

73 16.10.2014г. 

Ф-ра 
100200520/23.09.2014 
по Договор № 

9/23.06.2014г 2144.40 
    
    
    
    
    
    
    
    
Общо   4346.40 
 

                                                                                 

                                                                        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. 

62 16.10.2014г. 

Ф-ра 
1000024464/16.09.2014 
по Договор № 

10/23.06.2014г 4189.70 
    
    
    
    
    
    
Общо   4189.70 
 

                                                         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. 

5 16.10.2014г. 

Ф-ра 
4002907741/16.09.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 5063.62 
    
    
    
    
    
Общо   5063.62 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки     
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