
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 18.11.2014г. 

Ф-ра 
1040300573/18.10.2014  
по Договор № 

6/23.06.2014г. 1176.00 

46 18.11.2014г. 

Ф-ра 
1040293129/13.10.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г. 431.76 

53 18.11.2014г. 

Ф-ра 
1040294321/14.10.2014 
по Договор № 

6/23.06.2014г.   244.80 

56 18.11.2014г. 

Ф-ра 
1040296011/15.10.2014   
по Договор № 

6/23.06.2014г. 2302.80 
    
    
    
Общо   4155.36 
 

                                                         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. 

25 18.11.2014г. 

Ф-ри 
1000050710/18.09.2014 
1000050641/17.09.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г. 18549.90 

72 18.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050588/16.09.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г. 1800.00 

74 18.11.2014г. 

Ф-ра 
1000050588/16.09.2014 
по Договор № 

7/23.06.2014г. 598.50 
    
    
    
    
    
Общо   20948.40 
 

 

                                                         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 18.11.2014г. 

Ф-ра 
5000096751/16.10.2014 
по Договор № 

8/23.06.2014г. 3803.18 
    
    
    
    
    
    
Общо   3803.18 
 

 

                                                         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 18.11.2014г. 

Ф-ра 
1000024806/16.09.2014  
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 18.11.2014г. 

Ф-ра 
4002935468/12.10.2014 
по Договор № 

12/15.07.2014г. 5063.62 
    
    
    
    
    
Общо   5063.62 
 

 

                                                         Изготвил: 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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