
П Р О Т О К О Л   
от работата на Комисията, назначена със Заповед № 37 от 26.02.2021 г. на 

Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ 
 

Днес, 26.02.2021г., в 11.00 часа, в  Електронната система за закупуване на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България 
(Електронната система), се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед №37 
от 26.02.2021г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ 
ЕООД, гр.Стара Загора за възлагане на обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, с рег.№ 00080-
2020-0004 в АОП на Министъра на здравеопазването. 
Назначената комисия е в състав: 
Председател:  
Петя Александрова – на длъжност „Ръководител финансов отдел“ в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора; 
Членове:  

1. Маг. фарм. Цветана Кирева – на длъжност Управител Болнична аптека в 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора; 

2. Зоя Колева – юрист; 
В Електронната система е публикувана покана с изх.№374 от 15.02.2021г., която 

е изпратена до следните участници: 
1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София, ЕИК: 103267194, седалище и адрес на 

управление гр. София,  ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, 
ет.12; 

2. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна, ЕИК: 202513217, седалище и адрес на 
управление гр. Варна, р-н Младост, бул. Република, МЦ „Младост Варна“; 

3. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София, ЕИК: 203283623, седалище и адрес на 
управление гр. София,  район Студентски, ул. Околовръстен път №199А; 

4. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София, ЕИК: 175256438, седалище и 
адрес на управление гр. София,  р-н Витоша, Бизнес център Абакус, бул. България  
№118, ет.2; 

До крайният срок до 23.59часа на 25.02.2021г. в Електронната система са 
постъпили оферти от всички поканени 4 участника, както следва: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – оферта № О 2885, подадена в 12:35:00 
часа на 15.02.2021г.;  

2. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София – оферта № О 2846, подадена в 
17:06:07часа на 15.02.2021г.; 

3. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна – оферта № О 2923, подадена в 11:18:24часа на 
16.02.2021г.; 

4. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София – оферта № О 3306, подадена в 
16:42:23часа на 18.02.2021г. 



  Председателят на комисията обяви Заповед №37 от 26.02.2021г. на Управителя 
на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“, гр.Стара Загора. 

Всички членове на Комисията попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, 
чл. 51, ал. 9 и 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията започна своята работа. Отвориха се всички 4 оферти и се констатира, 
че те са подадени в указаният в поканата срок до 23.59часа на 25.02.2021г. и отговарят 
на поставените изисквания. 

Всички оферти са с коректно попълнен и подписан ЕЕДОП. 
Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените технически 

предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, при което направи следната констатация - всеки от участниците 
е подготвил   Техническо предложение, с което предлага всички заявени  от лечебното 
заведение номенклатури на лекарствени продукти. 

Комисията единодушно  
РЕШИ: 

 
Допуска всички 4 участника до отваряне на Ценовите им предложения.  
Мотиви: Всички участници отговарят на поставените условия, като оферират 

лекарствени продукти налични в Позитивен лекарствен списък. Всеки участник е 
приложrл за всеки лекарствен продукт „кратка характеристика на лекарствения 
продукт“ или е предоставил  връзка към публично достъпна „кратка характеристика на 
лекарствения продукт“.  

На 10.03.2021г. комисията отвори  ценовите предложения на всички участници. 
Извършена бе проверка на предложените цени и се установи, че всички цени за 
единица мярка с ДДС са по-ниски или равни на цената за единица мярка с Позитивен 
лекарствен списък.  Класирането след отваряне на ценовите оферти е отразено в 
Приложение №1 „Класиране по процедура 'Доставка на лекарствени продукти от 
анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.' – неразделна част от 
настоящия протокол, с отчитане на цените, постигнати при отварянето на ценовите 
предложения“. Комисията единодушно  

РЕШИ: 
Пристъпва към провеждане на електронен търг. На 11.03.2021г. в Електронната 

система се обяви, че началото на електронния търг ще започне на в 08:00:00 часа на 
16.03.2021г. и ще приключи в 13:00:00часа на 19.03.2021г. Покана за електронния търг 
по процедура по вътрешен конкурентен избор бе изпратена до всички 4 участника. 

След края на електронния търг, а именно до 13:00:00часа на 19.03.2021г. бяха 
постигнати цени, подробно описани в Приложение №2 „Класиране по процедура 
'Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група L 
"Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково 
споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.' с отчитане на цените, постигнати след 
провеждането на електронен търг“. 



Комисията след като разгледа всички предложени цени за единица мярка с ДДС 
и ги съпостави с тези в Позитивен лекарствен списък установи, че всички цени 
отговарят на предварително зададеното условие и са по-ниски или равни от тези в ПЛС. 
Извършена бе проверка на действащите в момента договори за доставка на лекарствени 
продукти с цел предстоящото сключване на договори за доставка и определяне на 
началния срок на действие на всеки един лекарствен продукт, описан като пореден 
номер от таблица Приложение №2. След извършената съпоставка комисията  

РЕШИ: 
I. Класира на първо място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, с рег.№ 00080-
2020-0004 в АОП на Министъра на здравеопазването съгласно Приложение № 2 – 
неразделна част от настоящия протокол, следните участници: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – за лекарствен продукт от Приложение 
№2 с номер по ред - №2;  

2. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна – за лекарствен продукт от Приложение №2 с 
номер по ред - № 1; 

Определя същите за изпълнители в проведената процедура по вътрешен 
конкурентен избор за доставка на лекарствени продукти.  

Мотиви: Участниците са класирани на първо място съобразно критерия за оценка 
на офертите. Те предлагат най-ниските цени за изпълнение на ОП, а документите, 
свързани с личното им състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и 
удостоверяват годността им за изпълнение на поръчката.  

 
II. Класира на второ място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, с рег.№ 00080-
2020-0004 в АОП на Министъра на здравеопазването съгласно Приложение № 2 – 
неразделна част от настоящия протокол, следните участници: 

1. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София – за лекарствен продукт от 
Приложение №2 с номер по ред - №2; 

 
III. Класира на трето място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, с рег.№ 00080-
2020-0004 в АОП на Министъра на здравеопазването съгласно Приложение № 2 – 
неразделна част от настоящия протокол, следните участници: 

1. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София  – за лекарствен продукт от Приложение 
№2 с номер по ред - №2; 

 
IV. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи договор 

за възлагане на ОП за доставка на лекарствени продукти по съответните номера по ред 
с класираните на първо място участници със следните срокове: 



1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София  
1.1. договорът влиза в сила от датата на сключването му, тъй като в резултат 

на проведената процедура са постигнати цени, равни или по-благоприятни от сега 
действащите такива на лекарствените продукти по сключените от КОЦ-Стара Загора 
ЕООД договори със същият предмет  и е със срок до 31.12.2021г. за лекарствен продукт 
от Приложение №2 с номер по ред - № 2;  

2. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна 
2.1. договорът влиза в сила от 01.07.2021г., тъй като в резултат на проведената 

процедура са постигнати цени, които са по-високи от сега действащите такива на 
лекарствените продукти по сключените от КОЦ-Стара Загора ЕООД договори със 
същият предмет  и е със срок до 31.12.2021г. за лекарствен продукт от Приложение №2 
с номер по ред - №1;  

Мотиви:  Датата на влизането в сила на договорите по обществена поръчка в 
процедура за вътрешен конкурентен избор за всеки един лекарствен продукт е 
съобразена с постигната цена по предходни процедури от лечебното заведение, по реда 
на ЗОП, по които има действащи договори за доставка на тези лекарствени продукти и 
достигнатите най-ниски цени на същите лекарствени продукти в електронният търг. 

 
С извършване на горните действия, Комисията приключи своята работа в срока, 

определен от Възложителя съгласно Заповед № 37/26.02.2021 г. 
 
По време на работата на Комисията не са участвали резервни членове. 
Неразделна част от настоящия протокол са: 
1. Приложение № 1; 
2. Приложение № 2. 
 
Настоящият протокол е приключен на 25.03.2021 г. и се предава на Възложителя 

за утвърждаване. 
  

За комисия: 

Председател:                  /п/                      – Петя Александрова 

Членове: 1.                    /п/                        – маг. фарм. Цветана Кирева  

    2                    /п/                         – Зоя Колева - юрист 
 

Приемам окончателният протокол и цялата документация в 
обществената поръчка на 25.03.2021 г. 

 
 
На 26.03.2021 г. утвърждавам окончателният протокол от работата на 

Комисията. 
 
                                    /п/ 
 
Д-Р ПЕТЬО ВЪЛЧЕВ ЧИЛИНГИРОВ: 
Управител на „Комплексен онкологичен център-Стара Загора“ ЕООД 
 
Вярно с оригинала на хартиен носител! 



№ по 
ред

Об.поз
иция 

№

Анатомо-
терапевтич
ен код /АТС-

код/

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/

Начин на 
приложение

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./

Забеле
жка МКБ

Референтна 
стойност за 
1 бр. мярка 

съгласно 
ПЛС

Необходим 
брой мярки Класиране Участници

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС

Ед цена за 
единица 

мярка с ДДС

1 2 L01XC18 Pembrolizumab парентерална mg C34.0,                         C34.1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              60,968200 190400 1.Фармнет ЕАД 49,997416 59,996899

2 2 L01XE23 Dabrafenib перорална твърда mg C43.0,                         C43.1,                                                                                                                                                                                                        1,250799 1080000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
2."АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД
3."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1,042330 
1,042331 
1,042332

1,250796 
1,250797 
1,250798

Класиране по процедура 'Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.' с отчитане на цените, 

постигнати при отварянето на ценовите предложения

Приложение №1

към Протокол



№ по 
ред

Об.п
озиц
ия №

Анатомо-
терапевтич

ен код 
/АТС-код/

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/

Начин на 
приложение

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./

Забеле
жка МКБ

Референтна 
стойност за 1 бр. 
мярка съгласно 

ПЛС
Необходим 
брой мярки Класиране Участници

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС

Ед цена за 
единица 
мярка с 

ДДС

1 2 L01XC18 Pembrolizumab парентерална mg C34.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       60,968200 190400 1.Фармнет ЕАД 1.Фармнет ЕАД 49,747991 59,697589

2 2 L01XE23 Dabrafenib перорална твърда mg C43.0,                                                                                                                                                                                                                                 1,250799 1080000

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД
2."АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД
3."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
2."АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД
3."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

0,992477 
0,992972 
0,996952

1,190972 
1,191566 
1,196342

Класиране по процедура 'Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.' с отчитане на цените, 

постигнати след провеждането на електронен търг

Приложение №2

към Протокол
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