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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 52/26.03.2021г. 
 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с § 137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № РД-11-270 от 

22.06.2020г., сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на 

централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"  и  Покана с изх. № изх.№372 от 

15.02.2021г. с предмет: „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за 

нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 

позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, като взех 

предвид протокола от работата на комисията от 26.02.2021г., в който е предложено 

класирането на участниците в процедурата  

 
Р Е Ш И Х: 

 
I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен 

конкурентен избор с предмет „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, както следва: 

А. Класира на първо място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на противотуморни лекарствени продукти 
за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по 
обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, с 
рег.№ 00080-2019-0022 в АОП на Министъра на здравеопазването съгласно 
Приложение № 1, следните участници: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№ 2, 4, 8, 9, 14, 20, 23 и 25.  

2. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№ 3 и 34 ;  

3. „ДАНСОН-БГ” ООД – гр. Радомир – за лекарствен продукт от Приложение 
№1 с номер по ред - № 36 ;  

4.  „Булгермед  ВЕ” ООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение 
№1 с номер по ред - №№ 16 и 24;  

5.  „Екофарм“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение №1 
с номер по ред - №№ 5 и 6 ;  

6. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№  7, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 30 и 33;  

7. „Медекс“ ООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение №1 с 
номер по ред - №№ 1, 12 и 29;  
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8. „Рош България“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№  26, 28, 31, 32 и 35;  

9. „Новамед трейдинг“ ЕООД – гр. София – за лекарствен  продукт  от 
Приложение №1 с номер по ред - № 17. 

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.  

Б. Класира на второ място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на противотуморни лекарствени продукти 
за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по 
обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, с 
рег.№ 00080-2019-0022 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№ 10, 13, 16, 18 и 29;  

2. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№  3, 4,  9, 14, 17, 20, 23, 24 и 34;  

3. „Медекс“ ООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение №1 с 
номер по ред - №№ 2 и 27;  

4. „Новамед трейдинг“ ЕООД – гр. София – за лекарствен  продукт  от 
Приложение №1 с номер по ред - № 8. 

В. Класира на трето място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на противотуморни лекарствени продукти 
за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по 
обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, с 
рег.№ 00080-2019-0022 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№ 3 и 17;  

2. „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД – гр. София 
– за лекарствен  продукт  от Приложение №1 с номер по ред - № 34;  

3. „Маримпекс-7“ ЕООД – гр. София – за лекарствен  продукт  от Приложение 
№1 с номер по ред - № 18;  

4. „Медекс“ ООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение №1 с 
номер по ред - №№ 8, 10, 16 и 20;  

Г.  Класира на четвърто място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на противотуморни лекарствени продукти 
за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по 
обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, с 
рег.№ 00080-2019-0022 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 

1. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна – за лекарствен  продукт  от Приложение №1 с 
номер по ред - № 3;  

2. „Булгермед  ВЕ” ООД – гр.София – за лекарствен  продукт  от Приложение 
№1 с номер по ред - № 17;  

3. „Соломед“ ЕООД – гр. София – за лекарствен  продукт  от Приложение №1 с 
номер по ред - № 18;  
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4. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София – за лекарствен  продукт  от 
Приложение №1 с номер по ред - № 16;  

Д.  Класира на пето място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на противотуморни лекарствени продукти 
за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по 
обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, с 
рег.№ 00080-2019-0022 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 

1. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София – за лекарствен  продукт  от 
Приложение №1 с номер по ред - № 16;  

2. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна – за лекарствен  продукт  от Приложение №1 с 
номер по ред - № 18;  

Е.  Класира на шесто място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на противотуморни лекарствени продукти 
за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по 
обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.“, с 
рег.№ 00080-2019-0022 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 

1. „Медекс“ ООД – гр.София – за лекарствен  продукт  от Приложение №1 с 
номер по ред - № 18. 
 
II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка участниците, 
класирани на първо място, както следва: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№ 2, 4, 8, 9, 14, 20, 23 и 25.  

2. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№ 3 и 34 ;  

3. „ДАНСОН-БГ” ООД – гр. Радомир – за лекарствен продукт от Приложение 
№1 с номер по ред - № 36 ;  

4.  „Булгермед  ВЕ” ООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение 
№1 с номер по ред - №№ 16 и 24;  

5.  „Екофарм“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение №1 
с номер по ред - №№ 5 и 6 ;  

6. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№  7, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 30 и 33;  

7. „Медекс“ ООД – гр.София – за лекарствени продукти от Приложение №1 с 
номер по ред - №№ 1, 12 и 29;  

8. „Рош България“ ЕООД – гр.София – за лекарствени продукти от 
Приложение №1 с номер по ред - №№  26, 28, 31, 32 и 35;  

9. „Новамед трейдинг“ ЕООД – гр. София – за лекарствен  продукт  от 
Приложение №1 с номер по ред - № 17. 

III. ОПРЕДЕЛЯМ срокове на всеки договор за възлагане на ОП за доставка на 
лекарствени продукти по съответните номера по ред с определените за изпълнители 
участници:, както следва: 

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 
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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 №1 с номер по ред - № 25.  

1.2. 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 лекарствени продукти от Приложение 
№1 с номер по ред - №№ 2, 8, 9, 14, 20 и 23.  

1.3. договорът влиза в сила от датата на сключването му, в случай, че за 
лекарствените продукти няма действащи договори при КОЦ-Стара Загора ЕООД със 
същият предмет  и е със срок до 31.12.2021г. за лекарствен продукт от Приложение №1 
с номер по ред - № 4.  

2. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София 
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 лекарствени продукти от Приложение 
№1 с номер по ред №№ 3 и 34;  

3. „ДАНСОН-БГ” ООД – гр. Радомир 
3.1. 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 №1 с номер по ред  № 36;  

4.  „Булгермед  ВЕ” ООД – гр.София 
4.1. 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 №1 с номер по ред № 16. 

4.2. 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 №1 
с номер по ред № 24. 

5.  „Екофарм“ ЕООД – гр.София 
 5.1. 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 №1 с номер по ред №№ 5 и 6;  

6. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София 
6.1. 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 
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ЕООД договори със същият предмет  и е със срок до 31.12.2021г. за лекарствени 
продукти от Приложение №1 с номер по ред №№  10, 15, 18, 19, 21 и 33. 

6.2. 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 лекарствени продукти от Приложение 
№1 с номер по ред №№  7, 11, 13, 22, 27 и 30. 

7. „Медекс“ ООД – гр.София 
7.1. 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 №1 с номер по ред № 29; 

7.2. 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 лекарствени продукти от Приложение 
№1 с номер по ред №№ 1 и 12;  

8. „Рош България“ ЕООД – гр.София 
8.1. 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 лекарствени 
продукти от Приложение №1 с номер по ред - №№  26, 28, 31, 32 и 35;  

9. „Новамед трейдинг“ ЕООД – гр. София 
9.1.  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 №1 с номер по ред - № 17. 

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. 
 
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019  г.) настоящото 
решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На 
основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019  г.)  и чл. 24, ал. 1, т. 2 
(ред. действаща до 01.04.2020г.)  от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки  същото да бъде публикувано в електронната преписка на 
обществената поръчка в раздел „Профил на купувач“ на интернет страницата на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД на следния адрес: 
http://oncosz.com/?page_id=6670, както и в Електронната система  в деня на 
изпращането му. 

mailto:press@mh.government.bg


гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 
тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 

e-mail: press@mh.government.bg 
www.mh.government.bg 

 
V. Неразделна част от настоящото решение е Приложение № 1. 

 
VI. Настоящото решение може да бъде обжалвано на основания чл. 197, ал. 1, т. 7, 
буква а) от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му, пред 
Комисията за защита на конкуренцията.. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                             /п/ 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител 

Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД 
Д- 
Румяна Ставрева, държавен експерт в дирекция „ОП“   ……………………(подпис) 
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по 
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Об.
поз
ици

я 
№

Анатомо-
терапевтич
ен код /АТС-

код/

Международно 
непатентно 

наименование /INN/
Начин на 

приложение

Мярка 
/mg, tabl., 

ml./ Забележка МКБ

Референтна 
стойност за 1 

бр. мярка 
съгласно ПЛС

Необходи
м брой 
мярки Класиране Участници

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС

Ед цена за 
единица 

мярка с ДДС
1 1 B03XA01 erythropoietin (Epoetin alfa) парентерална IU съгл. РУ 0,008380 4000000 1."МЕДЕКС" ООД 1."МЕДЕКС" ООД 0,006980 0,008376

2 1 B03XA02 Darbepoetin alfa парентерална mcg съгл. РУ 2,868622 72000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."МЕДЕКС" ООД 

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."МЕДЕКС" ООД 

2,388128 
2,388333

2,865754 
2,866000

3 1 H01CB02 Octreotide парентерална mg

Powder and 
solvent for 
suspension for 
injection съгл. РУ 32,974129 10800

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

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

26,254513 
26,372635 
26,586231 
27,478440

31,505416 
31,647162 
31,903477 
32,974128

4 1 H02AB02 Dexamethasone парентерална mg съгл. РУ 0,196260 160000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

0,069425 
0,069461

0,083310 
0,083353

5 1 L01AA01 Cyclophosphamide парентерална mg Съгласно РУ 0,052720 2400000 1."ЕКОФАРМ" ЕООД 1."ЕКОФАРМ" ЕООД 0,043933 0,052720

6 1 L01AA06 Ifosfamide парентерална mg Съгласно РУ 0,094420 2880000 1."ЕКОФАРМ" ЕООД 1."ЕКОФАРМ" ЕООД 0,078683 0,094420

7 1 L01AX03 Temozolomide перорална твърда mg съгл. РУ 0,190780 600000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,128583 0,154300

8 1 L01BA04 Pemetrexed парентерална mg съгл. РУ 2,126060 600000

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2.НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД
3."МЕДЕКС" ООД 

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2.НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД
3."МЕДЕКС" ООД 

0,166167 
0,170500 
0,175000

0,199400 
0,204600 
0,210000

9 1 L01BC02 Fluorouracil парентерална mg Съгласно РУ 0,005020 20000000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

0,002975 
0,002978

0,003570 
0,003574

Класиране по процедура 'Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция №1 от 
Рамково споразумение №РД-11-270 от 22.06.2020г.' с отчитане на цените, постигнати след провеждането на електронен търг

Приложение №1

към Решение № 52 от 26.03.2021г.



10 1 L01BC05 Gemcitabine парентерална mg съгл. РУ 0,039100 4000000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
3."МЕДЕКС" ООД 

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
3."МЕДЕКС" ООД 

0,021808 
0,022003 
0,028396

0,026170 
0,026404 
0,034075

11 1 L01BC06 Capecitabine перорална твърда mg съгл. РУ 0,001540 144000000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,001283 0,001540

12 1 L01BC53 Tegafur, Gimeracil, Oteracil перорална твърда tabl
20 mg/5,8 
mg/15,8 mg съгл. РУ 7,521430 4032 1."МЕДЕКС" ООД 1."МЕДЕКС" ООД 6,267858 7,521430

13 1 L01BC59 Trifluridine/Tipiracil перорална твърда tabl 15 mg/6,14 mg C18.0,                                                                                                                                                                                                                                                                        58,288170 3600
1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

47,313227 
47,444889

56,775872 
56,933867

14 1 L01CA04 Vinorelbine парентерална mg съгл. РУ 1,367200 60000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

1,131618 
1,134864

1,357942 
1,361837

15 1 L01CB01 Etoposide парентерална mg съгл. РУ 0,126400 600000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,105000 0,126000

16 1 L01CD01 Paclitaxel парентерална mg Съгласно РУ 0,220170 720000

1."БУЛГЕРМЕД ВЕ" ООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
3."МЕДЕКС" ООД 
4."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
5."АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД

1."БУЛГЕРМЕД ВЕ" ООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
3."МЕДЕКС" ООД 
4."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
5."АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД

0,136107 
0,163700 
0,165928 
0,166828 
0,179482

0,163328 
0,196440 
0,199114 
0,200194 
0,215378

17 1 L01CD02 Docetaxel парентерална mg съгл. РУ 0,415440 320000

1.НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
3."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
4."БУЛГЕРМЕД ВЕ" ООД

1.НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
3."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
4."БУЛГЕРМЕД ВЕ" ООД

0,233118 
0,234107 
0,246233 
0,261977

0,279742 
0,280928 
0,295480 
0,314372



18 1 L01CD04 Cabazitaxel парентерална mg C61 124,884170 8640

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
4."СОЛОМЕД" ООД
5.Фармнет ЕАД
6."МЕДЕКС" ООД 

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
4."СОЛОМЕД" ООД
5.Фармнет ЕАД
6."МЕДЕКС" ООД 

103,894003 
103,913973 
103,965956 
104,018106 
104,070100 
104,070141

124,672804 
124,696768 
124,759147 
124,821727 
124,884120 
124,884169

19 1 L01DB01 Doxorubicin парентерална mg

Powder, 
dispersion and 
solvent for 
concentrate for 
dispersion for 
infusion съгл. РУ 4,895200 20000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 4,079300 4,895160

20 1 L01DB03 Epirubicin парентерална mg съгл. РУ 0,866600 360000

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
3."МЕДЕКС" ООД 

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
3."МЕДЕКС" ООД 

0,709827 
0,719640 
0,722166

0,851792 
0,863568 
0,866599

21 1 L01DB07 Mitoxantrone парентерална mg съгл. РУ 3,384500 12000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 2,600000 3,120000

22 1 L01XA01 Cisplatin парентерална mg съгл. РУ 0,214400 300000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,178400 0,214080

23 1 L01XA02 Carboplatin парентерална mg съгл. РУ 0,149270 900000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

0,122053 
0,123271

0,146464 
0,147925

24 1 L01XA03 Oxaliplatin парентерална mg Съгласно РУ 0,304400 360000
1."БУЛГЕРМЕД ВЕ" ООД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

1."БУЛГЕРМЕД ВЕ" ООД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

0,189369 
0,189469

0,227243 
0,227363

25 1 L01XC03 Trastuzumab парентерална mg

Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion C16.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,454800 180000 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 1,853213 2,223856

26 1 L01XC03 Trastuzumab парентерална mg
Solution for 
injection C50.0,                                                                                                                                                                                                        3,913283 864000 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 3,244400 3,893280

27 1 L01XC06 Cetuximab парентерална mg C00.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3,568000 288000
1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."МЕДЕКС" ООД 

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."МЕДЕКС" ООД 

2,969805 
2,972138

3,563766 
3,566566

28 1 L01XC07 Bevacizumab парентерална mg C18.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3,953399 1200000 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 3,261275 3,913530

29 1 L01XC08 Panitumumab парентерална mg C18.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                   7,190800 144000
1."МЕДЕКС" ООД 
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

1."МЕДЕКС" ООД 
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

5,980357 
5,992333

7,176428 
7,190800



30 1 L01XC11 Ipilimumab парентерална mg C43.0,                                                                                                                                                                                                                                 131,665550 4800 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 109,721200 131,665440
31 1 L01XC13 Pertuzumab парентерална mg C50.0,                                                                                                                                                                                                        12,437600 499800 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 10,340857 12,409028
32 1 L01XC14 Trastuzumab Emtansine парентерална mg C50.0,                                                                                                                                                                                                        34,459190 57600 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 28,653500 34,384200

33 1 L01XC17 Nivolumab парентерална mg C43.0,                                                                                                                                                                                                                                 23,884800 34560 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 19,880255 23,856306

34 1 L01XC21 Ramucirumab парентерална mg C16.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8,039750 72000

1."АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
3."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД

1."АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
3."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД

6,514770 
6,522459 
6,699792

7,817724 
7,826951 
8,039750

35 1 L01XC32 Atezolizumab парентерална mg C34.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6,847780 652800 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1."РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 5,698150 6,837780
36 1 L01XE02 Gefitinib перорална твърда mg C34.0,                                                                                                                             0,227679 1800000 1.ДАНСОН БГ ООД 1.ДАНСОН БГ ООД 0,048754 0,058505
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