
Договор № 4/18.06.2015г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания“ 
 

Изпълнител  -  „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД   

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

46 19.10.2015г. 

Ф-ра  2130/01.10.2015          
по Договор № 

4/18.06.2015г. 4323.36 
Общо   4323.36 
 

                                                         Изготвил:                          / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 5/18.06.2015г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания“ 
 

Изпълнител  -  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД   

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

1 19.10.2015г. 

Ф-ра 
5002201403/01.10.2015            
по Договор № 

5/18.06.2015г. 27051.69 

28 19.10.2015г. 

Ф-ра 
5002201403/01.10.2015           
по Договор № 

5/18.06.2015г. 16668.95 

45 19.10.2015г. 

Ф-ра 
5002201403/01.10.2015          
по Договор № 

5/18.06.2015г. 25519.99 

54 19.10.2015г. 

Ф-ра 
5002201403/01.10.2015          
по Договор № 

5/18.06.2015г. 2040.00 

59 19.10.2015г. 

Ф-ра 
5002201403/01.10.2015         
по Договор № 

5/18.06.2015г. 3360.00 

61 19.10.2015г. 

Ф-ра 
5002201403/01.10.2015          
по Договор № 

5/18.06.2015г. 6714.81 

64 19.10.2015г. 

Ф-ра 
5002201403/01.10.2015          
по Договор № 

5/18.06.2015г. 13705.20 
Общо   95060.64 
 

                                                         Изготвил:                          / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 6/18.06.2015г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания“ 
 

Изпълнител  -  „МЕДЕКС“ ООД   

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

3 19.10.2015г. 

Ф-ра 
1000063581/29.09.2015    
по Договор № 

6/18.06.2015г. 11999.40 
    
Общо   11999.40 
 

                                                         Изготвил:                     / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 9/18.06.2015г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания“ 
 

Изпълнител  -  „ЕКОФАРМ“ ЕООД  

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

31 19.10.2015г. 

Ф-ра 
1000027652/30.09.2015   
по Договор № 

9/18.06.2015г. 3776.80 
    
Общо   3776.80 
 

                                                         Изготвил:                     / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 



Договор № 10/18.06.2015г. 

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания“ 
 

Изпълнител  -  „ФАРМНЕТ“ АД   

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

4 19.10.2015г. 

Ф-ра 
1040699577/01.10.2015   
по Договор № 

10/18.06.2015г. 428.64 

17 19.10.2015г. 

Ф-ра 
1040699577/01.10.2015    
по Договор № 

10/18.06.2015г. 2037.60 
Общо   2466.24 
 

                                                         Изготвил:                     / п / 

                                                                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
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