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ПРОТОКОЛ 
 
 
               Настоящият протокол е изготвен от комисия в състав: 
     Председател: Петя Александрова – „Ръководител финансов отдел“ 
     Членове: 1. Маг. фарм. Цветана Кирева – Управител Болнична аптека 
                       2. Николай Кирев – юрист 
назначена със Заповед № 119/28.06.2021г. на д-р Петьо Вълчев Чилингиров – управител 
на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора“ ЕООД за провеждане на вътрешен 
конкурентен избор за определяне на изпълнител по Покана с изх. № 1025/ 15.06.2021г. 
с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група R 
“Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, 
инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи” и 
анатомо- терапевтична група V “Разни”по обособена позиция №2 от Рамково 
споразумение №РД-11-110 от 01.03.2021г. за нуждите на „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД. 
     На 14.07.2021 г. комисията продължи своята работа в Електронната система за 
закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Р България 
(Електронната система). 
     С нейно решение на основание чл. 54 ал.8 и ал.9 от ППЗОП е поискано 
представянето на нов ЕЕДОП от " МЕДЕКС“ ООД – гр. София. В определения срок е 
постъпил такъв. След запознаване със съдържанието му тя 

 

РЕШИ: 
 

      1.Отстранени са установените недостатъци в офертата на " МЕДЕКС“ ООД – гр. 
София, поради което документите, свързани с личното му състояние и съответствие с 
критериите за подбор, са редовни и удостоверяват годността му за изпълнение на ОП. 

      След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от 
офертите. След внимателно запознаване със съдържанието им и съобразяване с 
изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените 
условия комисията  

РЕШИ: 
 

        1.Техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията на 
ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия. 

 2.Допуска до разглеждане и оценяване ценовите предложения на всички 
участници.   

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


Комисията разгледа ценовите предложения от офертите на допуснатите участници 
и извърши първоначалната им оценка съобразно критерия „най-ниска цена“. За целта се 
състави таблица - приложение № 1. В резултат на това 

РЕШИ: 
 

1. Ценовите предложения на всички участници отговарят на изискванията на ЗОП, 
ППЗОП документацията на ОП и предварително обявените условия. 

2. Оценява и класира участниците съобразно посоченото в таблица – приложение 
 № 1. 
        3. Да се проведе електронен търг с начало 19.07.2021 г. – 08:00 часа и край 
23.07.2021 г. – 10:00 часа, като се изпрати покана за него до всички участници. 

На 14.07.2021г. поканата за електронният търг бе изпратена до всички участници.  
След приключването му на определените дата и час се постигнаха цени, посочени 

в таблица - приложение № 2. Те бяха подложени на преглед и оценка по чл.72 от ЗОП 
и се установи, че няма основание за прилагането му. 

Комисията извърши оценяване и класиране на допуснатите участници.  
 Съобразно това  

РЕШИ: 
 

1. Оценява и класира участниците съобразно посоченото в таблица - приложение  
№ 2. 

2. На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП да се проведе на 28.07.2021 г. от 14:00 часа 
в Заседателната зала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ №15 публичен жребий за определяне на трети и следващите в класирането 
в ОП за лекарствения продукт с пореден № 6 от таблица – приложение № 2. 

       3. Председателят на комисията да уведоми участниците в жребия за провеждането 
му. 
     В определените ден, час и място за провеждане на жребия се събра комисията. На 

заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 
осведомяване. 

     Написа имената на участниците в жребия на еднакви по размер и форма 
непрозрачни бели листчета, които сгъна по еднакъв начин. Реши спечелил жребия да 
бъде участника, чието име бъде изтеглено при провеждането му. За целта покани 
Калинка Стефанова – служител при възложителя на длъжност – „служител, Човешки 
ресурси“, която изтегли името на печелившия участник за лекарствения продукт от 
жребия. 

Предвид на това комисията 
РЕШИ: 

 
1. Определя за трети в класирането и следващите го места участниците в жребия за 

лекарствения продукт с пореден номер № 6 и съобразно посоченото в таблица – 
приложение № 3.  



2. Класира участниците на първо място и следващите го места по отделните 
лекарствени продукти съобразно посоченото в таблица – приложение № 3. 

3. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД  да сключи договор за 
възлагане на ОП по съответните лекарствени продукти с класираните на първо място 
участници, както следва: 

3.1. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД – за лекарствен продукт с пореден номер - № 1 
от таблица - приложение №3, като договорът с него влиза в сила от датата на 
сключването му, тъй като за лекарственият продукт няма действащ договор при КОЦ-
Стара Загора ЕООД със същият предмет  и е със срок до 31.12.2021г. 

3.2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД – за лекарствени  продукти  с поредни номера 
-  №№ 3 и 5  от таблица приложение № 3, като договорът с него 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 следва да 
бъде със срок до 31.12.2021г.  

  3.3. "СОЛОМЕД" ЕООД АД – за лекарствен  продукт  с пореден номер - № 6 от 
таблица приложение № 3, като договорът с него 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 следва да 
бъде със срок до 31.12.2021г.  
        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 съответствие с критериите за подбор са редовни и 
удостоверяват годността им за изпълнение на поръчката. 

4. За лекарствени продукти с поредни номера № 2 и 4 от таблица - приложение 
№3 няма да бъде сключен договор с класирания на първо място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД, по аргумент от чл.7 ал.3.изр.2 на ПМС №146/09.06.2015г. за 
създаване на Централен орган за покупки в сектор Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015, 
изм. и доп./, тъй като в резултат на проведената процедура са постигнати цени, по-
високи от сега действащите такива по сключен от КОЦ-Стара Загора ЕООД договор  
със същият предмет. 

5. За лекарствен  продукт  с пореден номер  № 7 от таблица - приложение №3 
няма да бъде сключен договор с класирания на първо място "ДИАГНОСТИНГ 
ИМИДЖИНГ“ООД, по аргумент от чл.7 ал.3.изр.2 на ПМС №146/09.06.2015г. за 
създаване на Централен орган за покупки в сектор Здравеопазване“ /ДВ бр.44/2015, 
изм. и доп./, тъй като в резултат на проведената процедура са постигнати цени, по-
високи от сега действащите такива по сключен от КОЦ-Стара Загора ЕООД договор  
със същият предмет. 
          Комисията приключи работата си по този протокол на 28.07.2021 г. 



          Действията на комисията по извършването на подбора на участниците, 
разглеждане, оценяване и класиране на всяка от офертите, както и предложенията ѝ за 
вземане на решения от възложителя, са подробно описани в този протокол. 
      Настоящият протокол заедно с  протокола от 28.06.2021г. и  цялата събрана и 
изготвена документация в хода на ОП се предават на възложителя. 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
                               Петя Александрова………………….* 
 

            ЧЛЕНОВЕ: 
                                          1. Цветана Кирева……………………* 
                                          2. Николай Кирев…………………….* 
 
Дата на предаване/ приемане: 28.07.2021 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: ………….* 

                                                              / Петя Александрова/ 

 

УПРАВИТЕЛ: …………………………………….* 

                                                 / д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
 

Настоящият протокол и предходния протокол от 28.06.2021г. са утвърдени съгласно 
указанията на Министъра на здравеопазването на 29.07.2021 г. 
 

УПРАВИТЕЛ: ……………………………………* 

                                                / д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
 
 

*Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679 
 



№ по 
ред

Об.поз
иция №

Анатомо-
терапевтичен 
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 2 R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg съгл. РУ 0,180000 2000
1."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,145000 0,174000

2 2 R03DA05 Aminophylline парентерална mg съгл. РУ 0,010296 480000
1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,008580 0,010296

3 2 R05CB02 Bromhexine парентерална mg съгл. РУ 0,349500 1920
1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,291250 0,349500

4 2 R06AC03 Chloropyramine парентерална mg съгл. РУ 0,068404 80000
1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,057003 0,068404

5 2 R06AD02 Promethazine парентерална mg съгл. РУ 0,013460 200000
1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,011216 0,013459

6 2 V07AB00 Water for injection парентерална ml съгл. РУ 0,027100 40000

1."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
2."МЕДЕКС" ООД 
3."СОЛОМЕД" ООД
3."Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД
3."ФАРКОЛ" АД 

0,022500 
0,022504 
0,022583 
0,022583 
0,022583

0,027000 
0,027005 
0,027100 
0,027100 
0,027100

7 2 V08AB10 Iomeprol парентерална mg съгл. РУ 0,001750 75000000

1."Диагностик 
Имиджинг" ООД
2."МЕДЕКС" ООД 
2."ФАРКОЛ" АД 

0,001300 
0,001458 
0,001458

0,001560 
0,001750 
0,001750

Приложение №1
към Протокол от 28.06.2021г.

Класиране по процедура '„Доставка на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група R "Дихателна система", анатомо- терапевтична група 
P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо- терапевтична група S "Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V 

"Разни"по обособена позиция №2 от Рамково споразумение №РД-11-110 от 01.03.2021г. за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара 
Загора“ ЕООД ' с отчитане на цените, постигнати при отварянето на ценовите предложения



№ 
по 
ред

Об.поз
иция 

№

Анатомо-
терапевтиче
н 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

Необходи
м брой 
мярки Класиране Участници

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС

Ед цена за 
единица 

мярка с ДДС

1 2 R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg съгл. РУ 0,180000 2000
1-во място  "ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД

1."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,145000 0,174000

2 2 R03DA05 Aminophylline парентерална mg съгл. РУ 0,010296 480000
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,008580 0,010296

3 2 R05CB02 Bromhexine парентерална mg съгл. РУ 0,349500 1920
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,291250 0,349500

4 2 R06AC03 Chloropyramine парентерална mg съгл. РУ 0,068404 80000
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,057003 0,068404

5 2 R06AD02 Promethazine парентерална mg съгл. РУ 0,013460 200000
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,011216 0,013459

6 2 V07AB00 Water for injection парентерална ml съгл. РУ 0,027100 40000

1-во място "СОЛОМЕД" 
ООД
2-ро място "ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
3-то място "МЕДЕКС" 
ООД 
3-то място "ФАРКОЛ" АД 
4-то място "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД

1."СОЛОМЕД" ООД
2."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
3."МЕДЕКС" ООД 
3."ФАРКОЛ" АД 
4."Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД

0,022425 
0,022500 
0,022504 
0,022504 
0,022583

0,026910 
0,027000 
0,027005 
0,027005 
0,027100

Приложение №2
към Протокол от 28.06.2021г.

Класиране по процедура '„Доставка на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група R "Дихателна система", анатомо- терапевтична 
група P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо- терапевтична група S "Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V 
"Разни"по обособена позиция №2 от Рамково споразумение №РД-11-110 от 01.03.2021г. за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара 

Загора“ ЕООД ' с отчитане на цените, постигнати след провеждането на електронен търг



7 2 V08AB10 Iomeprol парентерална mg съгл. РУ 0,001750 75000000

1-во място "Диагностик 
Имиджинг" ООД
2-ро място "ФАРКОЛ" АД 
3-то място "МЕДЕКС" 
ООД 

1."Диагностик 
Имиджинг" ООД
2."ФАРКОЛ" АД 
3."МЕДЕКС" ООД 

0,001300 
0,001311 
0,001458

0,001560 
0,001573 
0,001750



№ 
по 
ред

Об.поз
иция 

№

Анатомо-
терапевтиче
н 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

Необходи
м брой 
мярки Класиране Участници

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС

Ед цена за 
единица 

мярка с ДДС

1 2 R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg съгл. РУ 0,180000 2000
1-во място  "ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД

1."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,145000 0,174000

2 2 R03DA05 Aminophylline парентерална mg съгл. РУ 0,010296 480000
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,008580 0,010296

3 2 R05CB02 Bromhexine парентерална mg съгл. РУ 0,349500 1920
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,291250 0,349500

4 2 R06AC03 Chloropyramine парентерална mg съгл. РУ 0,068404 80000
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,057003 0,068404

5 2 R06AD02 Promethazine парентерална mg съгл. РУ 0,013460 200000
1-во място "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,011216 0,013459

6 2 V07AB00 Water for injection парентерална ml съгл. РУ 0,027100 40000

1-во място "СОЛОМЕД" 
ООД
2-ро място "ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
3-то място "МЕДЕКС" 
ООД 
4-то място "ФАРКОЛ" АД 
5-то място "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД

1."СОЛОМЕД" ООД
2."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
3."МЕДЕКС" ООД 
3."ФАРКОЛ" АД 
4."Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД

0,022425 
0,022500 
0,022504 
0,022504 
0,022583

0,026910 
0,027000 
0,027005 
0,027005 
0,027100

Приложение № 3
към Протокол от 28.06.2021г.

Класиране по процедура '„Доставка на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група R "Дихателна система", анатомо- терапевтична 
група P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо- терапевтична група S "Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V 
"Разни"по обособена позиция №2 от Рамково споразумение №РД-11-110 от 01.03.2021г. за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара 

Загора“ ЕООД ' с отчитане на цените, постигнати след провеждането на електронен търг и жребий



7 2 V08AB10 Iomeprol парентерална mg съгл. РУ 0,001750 75000000

1-во място "Диагностик 
Имиджинг" ООД
2-ро място "ФАРКОЛ" АД 
3-то място "МЕДЕКС" 
ООД 

1."Диагностик 
Имиджинг" ООД
2."ФАРКОЛ" АД 
3."МЕДЕКС" ООД 

0,001300 
0,001311 
0,001458

0,001560 
0,001573 
0,001750
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