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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
„МБАЛ„СВ.ИВАН РИЛСКИ”-РАЗГРАД”АД 
ГРАД РАЗГРАД 

 
 
 
 

Д О К Л А Д 
 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № Зап-
95/27.04.2018г. и Заповед № Зап-137/13.08.2018г.  на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, за избор на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ 

”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки” 
 

 
 
 

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕКОВ, 
 

На основание чл.103 ал.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.60 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, в 
изпълнение на Ваши Заповеди № Зап-95/27.04.2018г. и № Зап-137/13.08.2018г. на 
Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, назначената със 
заповедите комисия, Ви представяме настоящия доклад за резултатите от работата си 
по отваряне, разглеждане, извършване на подбор и оценяване на постъпилите оферти 
и класиране на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена 
поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за 
нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”. 

 
Обща информация за поръчката: 
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение 

№ Зап-60/20.03.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на 22.03.2018г.  в 
Регистъра на обществените поръчки /РОП/ и на 22.03.2018г. под № 125601-2018 в 
„Официален вестник” на Европейския съюз. Обществената поръчка е с уникален № 
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00757-2018-0002 в РОП. На електронната страница на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД, в раздел „Профил на купувача” е обособена електронната преписка за 
обществената поръчка и на електронен адрес: http://www.mbal-
razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/97-00757-2018-
0002-dostavka-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-mbal-sv-ivan-rilski-razgrad-ad-po-
periodichni-zayavki-data-na-sazdavane-na-razdela-20-03-2018g     е предоставен пълен 
достъп до документацията за обществената поръчка. 

 
 
1. Комисията за провеждане на процедурата е назначена със Заповед № 

Зап-95/27.04.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД в състав: Председател - Пламена Николаева, главна медицинска сестра и 
членове: маг.фарм. Виолета Петрова – управител Аптека,  д-р Искра Цачева – лекар - 
ординатор в Отделение по нервни болести,  Станила Димова – администратор бази 
данни и Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК-Разград. 

Срокът за работа на комисията е до 24.08.2018г. До приключване работата на 
комисията, документите, свързани с обществената поръчка, се съхраняват от 
комисията в заключващ се шкаф в стая 4, ет.2, в административната сграда в 
Централния корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД. 

В хода на работата на комисията е настъпила промяна в състава й, тъй като 
членът и председател на комисията – Пламена Николаева-главна медицинска сестра в 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, е била в обективна невъзможност да 
изпълнява задълженията си като член и председател на комисията от 13.08.2018г., за 
което е подала Уведомление по чл.51 ал.9 т.1 от ППЗОП с Вх.№ РД-447/09.08.2018г. 
Направено е Предложение от председателя на комисията по чл.51 ал.4 т.4 от ППЗОП 
с Вх.№ РД-448/09.08.2018г. На основание чл.51 ал.11 във връзка с ал.9 т.1 от ППЗОП, 
със Заповед № Зап-137/13.08.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван 
Рилски”-Разград”АД е назначен нов член и председател на комисията – д-р Петър 
Тодоров, ръководител направление ”Медицински дейности” в „МБАЛ„Св.Иван 
Рилски”-Разград”АД.   

Считано от 13.08.2018г., комисията е била в състав: Председател - д-р Петър 
Тодоров, ръководител направление ”Медицински дейности” и членове: маг.фарм. 
Виолета Петрова – управител Аптека,  д-р Искра Цачева – лекар - ординатор в 
Отделение по нервни болести,  Станила Димова – администратор бази данни и 
Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК-Разград. 

Не са издавани заповеди за изменения на сроковете, задачите и други 
обстоятелства, посочени в Заповед № Зап-95/27.04.2018г. на Изпълнителния директор 
на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД. 

 
 
2. Участници в процедурата:  
 
- „МЕДЕКС” ООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-385/24.04.2018г.; 
- „МЕДОФАРМА” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-386/25.04.2018г.; 
- „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-

387/25.04.2018г.; 
- „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-

388/25.04.2018г., постъпила в 10.20ч.; 
- „БУЛМАР МЛ” ООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-389/25.04.2018г.; 
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- „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-
390/26.04.2018г.; 

- „ФАРКОЛ” АД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-392/26.04.2018г.; 
- „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-

393/26.04.2018г.; 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-

394/26.04.2018г.; 
- „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, с 

подадена Оферта с Вх.№ РД-395/26.04.2018г.; 
- „НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-

396/26.04.2018г. 
 
 
3. Описание на работния процес и действията, свързани с отваряне, 

разглеждане и оценяване на офертите:   
 
На 27.04.2018г., в 11.00 часа, комисията, назначена с горепосочената Заповед 

№ Зап-95/27.04.2018г.,  в пълен състав, се събра за провеждане на публично заседание 
в стая 5 на втори етаж на административната сграда в Централен корпус на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2. 
Председателят на комисията представи на останалите членове протокола по чл.48 ал.6 
от ППЗОП, получените 11 оферти и утвърден от възложителя списък на участниците 
в процедурата. Комисията констатира, че в срока за подаване на оферти за участие в 
процедурата, посочен в Обявлението за поръчка, са постъпили 11 оферти: от 
„МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-385/24.04.2018г., постъпила в 10.00ч.; от 
„МЕДОФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-386/25.04.2018г., постъпила в 10.15ч.; от „ПРО 
ФАРМАЦИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-387/25.04.2018г., постъпила в 10.17ч.; от „ЕЙ ЕНД 
ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с Вх.№ РД-388/25.04.2018г., постъпила в 10.20ч.; от 
„БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-389/25.04.2018г., постъпила в 10.25ч.; от 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-390/26.04.2018г., постъпила в 09.22ч.; от 
„ФАРКОЛ” АД, с Вх.№ РД-392/26.04.2018г., постъпила в 10.22ч.; от „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-393/26.04.2018г., постъпила в 10.30ч.; от „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-394/26.04.2018г., постъпила в 11.00ч.; от „ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, с Вх.№ РД-395/26.04.2018г., 
постъпила в 11.20ч. и от „НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-396/26.04.2018г., 
постъпила в 14.40ч. Няма постъпили оферти след обявения краен срок за 
представянето им. Всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103 
ал.2 от ЗОП и съгласно чл.51 ал.8 от ППЗОП декларациите се предадоха на 
възложителя. При извършване на публичните действия, в заседанието на комисията 
присъства Ангел Ангелов - упълномощен представител на участника в процедурата - 
„Фьоникс Фарма” ЕООД, който се легитимира с документ за самоличност /лична 
карта/ и пълномощно от управителите на дружеството – Николай Колев и Веселин 
Кунев /с нотариално удостоверени подписи под рег.№ 205/29.01.2018г. на Нотариус с 
р.д.Р.С.София, рег.№ 049 на НК/ и се вписа в Списък, удостоверяващ присъствието 
му. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Комисията 
констатира, че подадените оферти са в запечатани, непрозрачни опаковки, с 
ненарушена цялост, надписани в съответствие с изискванията на възложителя в 
Документацията за поръчката, с отразени върху тях пореден номер, входящ номер, 
дата и час на подаването им.  
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Съгласно документацията за поръчката, процедурата се провежда по т.нар. 
”обърнат ред”, съгласно чл.104 ал.2 от ЗОП като действията на комисията се 
извършват в последователността, предвидена в чл.61 от ППЗОП. Комисията пристъпи 
към отваряне на опаковките по реда на тяхното постъпване в „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД и извършване на действията, предвидени в чл.61 т.1 и т.2 от 
ППЗОП. Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника – 
„МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-385/24.04.2018г. Върху опаковката, участникът е 
посочил, че участва в процедурата по номенклатури от обособена позиция № 2 – 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” и обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен 
списък”, от поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в 
опаковката документи. Петимата членове на комисията подписаха техническите 
предложения на участника по обособена позиция № 2 и по обособена позиция № 3 от 
поръчката. Съгласно чл.61 т.2 от ППЗОП, Председателят на комисията предложи на 
присъстващия представител на участник в процедурата, да подпише техническите 
предложения в офертата, но същият заяви, че не желае да се възползва от тази 
възможност и отказва да подписва техническите и ценовите предложения във всички 
оферти. Петимата членове на комисията подписаха ценовите предложения на 
участника по обособена позиция № 2 и по обособена позиция № 3 от поръчката и 
Председателят на комисията оповести предлаганата цена от „МЕДЕКС” ООД по 
всяка номенклатура на лекарствен продукт от съответната обособена позиция, 
посочена в съответния за обособената позиция документ „Приложение към Ценово 
предложение ……”.    Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на 
участника – „МЕДОФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-386/25.04.2018г. Върху опаковката, 
участникът е посочил, че участва в процедурата по номенклатури от обособена 
позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” и обособена позиция № 3 – „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък”, от поръчката. Председателят на комисията оповести 
съдържащите се в опаковката документи. Петимата членове на комисията подписаха 
техническите предложения на участника по обособена позиция № 2 и по обособена 
позиция № 3 от поръчката. Петимата членове на комисията подписаха ценовите 
предложения на участника по обособена позиция № 2 и по обособена позиция № 3 от 
поръчката и Председателят на комисията оповести предлаганата цена от 
„МЕДОФАРМА” ЕООД по всяка номенклатура на лекарствен продукт от съответната 
обособена позиция, посочена в съответния за обособената позиция документ 
„Приложение към Ценово предложение …”.    Председателят на комисията отвори 
опаковката с офертата на участника – „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-
387/25.04.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата 
по номенклатури от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък”, от обособена 
позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са 
извън тези по Позитивния лекарствен списък” и от обособена позиция № 5 –  
„Ентерални храни за пиене и други продукти” , от поръчката. Председателят на 
комисията оповести съдържащите се в опаковката документи. Петимата членове на 
комисията подписаха техническите предложения на участника по обособена позиция 
№ 2, по обособена позиция № 3 и по обособена позиция № 5 от поръчката. Петимата 
членове на комисията подписаха ценовите предложения на участника по обособена 
позиция № 2, по обособена позиция № 3 и по обособена позиция № 5 от поръчката и 
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Председателят на комисията оповести предлаганата цена от „ПРО ФАРМАЦИЯ” 
ЕООД по всяка номенклатура на лекарствен продукт от съответната обособена 
позиция, посочена в съответния за обособената позиция документ „Приложение към 
Ценово предложение …”.    Председателят на комисията отвори опаковката с 
офертата на участника – „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с Вх.№ РД-
388/25.04.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата 
по номенклатури от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” и 
обособена позиция № 4 -„Лекарстве-ни продукти, отпускани без лекарско 
предписание”, от поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в 
опаковката документи. Петимата членове на комисията подписаха техническите 
предложения на участника по обособена позиция № 3 и по обособена позиция № 4 от 
поръчката. Петимата членове на комисията подписаха ценовите предложения на 
участника по обособена позиция № 3 и по обособена позиция № 4 от поръчката и 
Председателят на комисията оповести предла-ганата цена от „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД по всяка номенклатура на лекарствен продукт от съответната 
обособена позиция, посочена в съответния за обособената позиция документ 
„Приложение към Ценово предложение …”.   Председателят на комисията отвори 
опаковката с офертата на участника – „БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-
389/25.04.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата 
по номенклатури от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък”,  обособена 
позиция № 4–„Лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание” и 
обособена позиция № 5–„Ентерални храни за пиене и други продукти”, от поръчката. 
Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи.  
Петимата членове на комисията подписаха техническите предложения на участника 
по обособена позиция № 2, по обособена позиция № 4 и по обособена позиция № 5 от 
поръчката. Петимата членове на комисията подписаха ценовите предложения на 
участника по обособена позиция № 2,  по обособена позиция № 4 и по обособена 
позиция № 5 и Председателят на комисията оповести предлаганата цена от „БУЛМАР 
МЛ” ООД по всяка номенк-латура на лекарствен продукт от съответната обособена 
позиция, посочена в съответния за обособената позиция документ „Приложение към 
Ценово предложение …”.   Председателят на комисията отвори опаковката с офертата 
на участника – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-390/26.04.2018г. Върху 
опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата по номенклатури от 
обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и 
Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък”, от обособена позиция № 3 – 
„Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по 
Позитивния лекарствен списък”, от обособена позиция № 4 - „Лекарствени продукти, 
отпускани без лекарско предписание” и от обособена позиция № 5 - „Ентерални 
храни за пиене и други продукти” от поръчката.  Председателят на комисията 
оповести съдържащите се в опаковката документи. Петимата членове на комисията 
подписаха техническите предложения на участника по обособена позиция № 2,  по 
обособена позиция № 3,  по обособена позиция № 4 и по обособена позиция № 5 от 
поръчката. Петимата членове на комисията подписаха ценовите предложения на 
участника по обособена позиция № 2,  по обособена позиция № 3, по обособена 
позиция № 4 и по обособена позиция № 5 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести предлаганата цена от „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД по всяка номенклатура 
на лекарствен продукт от съответната обособена позиция, посочена в съответния за 
обособената позиция документ „Приложение към Ценово предложение …”.    
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Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника – „ФАРКОЛ” 
АД, с Вх.№ РД-392/26.04.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва 
в процедурата по номенклатури от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, 
включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък”, 
от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък”, от обособена 
позиция № 4 - „Лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание” и от 
обособена позиция № 5 - „Ентерални храни за пиене и други продукти”, от поръчката.  
Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи. 
Петимата членове на комисията подписаха техническите предложения на участника 
по обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 4 и 
обособена позиция № 5 от поръчката. Петимата членове на комисията подписаха 
ценовите предложения на участника по обособена позиция № 2, обособена позиция № 
3, обособена позиция № 4 и по обособена позиция № 5 от поръчката и Председателят 
на комисията оповести предлаганата цена от „ФАРКОЛ” АД по всяка номенклатура 
на лекарствен продукт от съответната обособена позиция, посочена в съответния за 
обособената позиция документ „Приложение към Ценово предложение ……”.   
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника –     „Б. 
БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-393/26.04.2018г. Върху опаковката, 
участникът е посочил, че участва в процедурата по номенклатури от обособена 
позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” и обособена позиция № 5 – „Ентерални храни 
за пиене и други продукти”,  от поръчката. Председателят на комисията оповести 
съдържащите се в опаковката документи.  Петимата членове на комисията подписаха 
техническите предложения на участника по обособена позиция № 2 и по обособена 
позиция № 5 от поръчката. Петимата членове на комисията подписаха ценовите 
предложения на участника по обособена позиция № 2  по обособена позиция № 5 от 
поръчката и Председателят на комисията оповести предлаганата цена от „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД по всяка номенклатура на лекарствен продукт от съответната 
обособена позиция, посочена в съответния за обособената позиция документ 
„Приложение към Ценово предложение ……”.   Председателят на комисията отвори 
опаковката с офертата на участника – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-
394/26.04.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата 
по номенклатури от обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък”, от обособена позиция № 2 – 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък”, от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен 
списък”, от обособена позиция № 4 – „Лекарствени продукти, отпускани без лекарско 
предписание” и от обособена позиция № 5 – „Ентерални храни за пиене и други 
продукти”, от поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в 
опаковката документи.  Петимата членове на комисията подписаха техническите 
предложения на участника по обособена позиция № 1, по обособена позиция № 2, по 
обособена позиция № 3, по обособена позиция № 4 и по обособена позиция № 5 от 
поръчката. Петимата членове на комисията подписаха ценовите предложения на 
участника по обособена позиция № 1, по обособена позиция № 2, по обособена 
позиция № 3, по обособена позиция № 4 и по обособена позиция № 5 от поръчката и 
Председателят на комисията оповести предлаганата цена от „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД по всяка номенклатура на лекарствен продукт от съответната 
обособена позиция, посочена в съответния за обособената позиция документ 
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„Приложение към Ценово предложение ……”.    Присъстващият представител на 
„Фьоникс Фарма” ЕООД напусна помещението.    Председателят на комисията 
отвори опаковката с офертата на участника – „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, с Вх.№ РД-395/26.04.2018г. Върху опаковката, участникът 
е посочил, че участва в процедурата по номенклатури от обособена позиция № 2 – 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък”, от поръчката. Председателят на комисията оповести 
съдържащите се в опаковката документи. Петимата членове на комисията подписаха 
техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 от поръчката. 
Петимата членове на комисията подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 2 от поръчката и Председателят на комисията оповести 
предлаганата цена от „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” 
АД по всяка номенклатура на лекарствен продукт от обособената позиция, посочена в 
документа „Приложение към Ценово предложение по обособена позиция № 2”.    
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника – 
„НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-396/26.04.2018г. Върху опаковката, 
участникът е посочил, че участва в процедурата по номенклатури от обособена 
позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък”, от поръчката. Председателят на комисията 
оповести съдържащите се в опаковката документи. Петимата членове на комисията 
подписаха техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 от 
поръчката. Петимата членове на комисията подписаха ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 2 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести предлаганата цена от „НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД по всяка номенклатура 
на лекарствен продукт от обособената позиция, посочена в документа „Приложение 
към Ценово предложение по обособена позиция № 2”.  

Публичната част от заседанието приключи в 14.50 часа. Комисията 
продължи своята работа по проверка и разглеждане на представените документи в 
офертите на участниците, в съответствие с чл.61 т.3 от ППЗОП, в закрити заседания в 
периода от 07.05.2018г. до 20.07.2018г.  

Документите, съдържащи се в опаковките на офертите на участниците са 
описани подробно в Протокол № 1 от работата на комисията.  

Предлаганата цена и предложените за доставка лекарствени продукти по 
всяка от номенклатурите от обособените позиции, по които всеки от участниците 
участва в процедурата /с оглед големия обем информация/, са посочени в 
Приложение № 1 към Протокол № 1 от работата на комисията. 

 

Комисията разгледа последователно техническите предложения и ценовите 
предложения от офертите на участниците по обособените позиции и констатира, че 
всяко от тях съдържа необходимите документи, с необходимите в тях данни и 
информация и в определените от възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката и направените предложения от участниците /посочени 
в Приложение № 1 към Протокол № 1/ по всяка съответна номенклатура на 
лекарствен продукт от обособена позиция от поръчката са в съответствие с 
поставените изисквания, със следните изключения:   

I. в Офертата на „МЕДЕКС” ООД : 
I.1. в техническото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 

продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените продукти, 
които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по 
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обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатура № 8 – „Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 
28оп.”, номенклатура № 129 – „Glucose 10% - ecoflac Solution for infusion 500ml 1бр.”,  
номенклатура № 150 – „Sodium chloride – ecoflac Solution for infusion 0,9%-1000ml ml 
1бр.”,  номенклатура № 155 – „Electrolytes/Sod.Chloride; Potassium Chloride; Ca 
Chlor.dihidrate sol.1000ml – ecoflac Solution for infusion 1000ml 1бр.”, номенклатура № 
178 – „Lidocaine Solution for injection 20mg/ml-2ml mg 10оп.”,  номенклатура № 353 – 
„Fluconazole Capsule, hard 150mg 3оп.”,  номенклатура № 373 – „Ketoprofen Powder for 
solution for infusion100mg 1бр.”, номенклатура № 498 – „Glucose, sodium chloride 
Solution for infusion 500ml 1бр.” и номенклатура № 502 – „Glucose Solution for 
injection/infusion 5% 250ml 1бр.”, които не съответстват на поставените изисквания за 
тези продукти. Предложените лекарствени продукти по номенклатури № 8, № 178 и 
№ 353 – не съответстват на поставените изисквания, тъй като не са включени в 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък /ПЛС/ към датата на подаване на 
офертата; по номенклатури № 129, № 150 и № 155 - не съответстват на поставените 
изисквания в Техническата спецификация, с оглед вида и материала на опаковката; по 
номенклатура № 373 - не съответства на поставените изисквания в Техническата 
спецификация по начин на приложение и вид опаковка;  по номенклатури № 498 и № 
502 - не съответстват на поставените изисквания за анатомотерапевтичен код /АТС-
код/ на продукта и вид опаковка, като лекарствените продукти по номенклатури №№ 
150, 155, 373, 498 и 502 са предложени от участника и по други номенклатури в 
същата обособена позиция, по които отговарят на поставените изисквания на 
възложителя. С оглед изложеното, представената от участника оферта по 
номенклатури №№ 8, 129, 150, 155, 178, 353, 373, 498 и 502 от обособена позиция № 2 
от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.;  

I.2. в техническото предложение по обособена позиция № 3 – „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените 
продукти, които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение 
по обособена позиция № 3”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатури № 605 – „Filgrastim30 MIU/0,5ml solution for injection or 
infusion Pre-filled syringe 0,5ml x 1, Solution for injection/infusion, 30MIU/0,5 ml, Pack:1  
бр.” и № 651 – „Ambroxol Oral solution, 3mg/ml - 100ml, Pack: 1 бр.”, с лекарствени 
продукти с търговски наименования, които не съответстват на поставените 
изисквания, тъй като не са включени в Регистъра на пределните цени на 
лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, воден от Националния 
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/, а 
лекарственият продукт по номенклатура № 605 е в Приложение № 2 на ПЛС. С оглед 
изложеното, представената от участника оферта по номенклатури № 605 и № 651 от 
обособена позиция № 3 от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. ; 

I.3. в ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за всеки от лекарствените 
продукти по номенклатура № 393 – „Bupivacaine Heavy Solution for injection 5mg/ml - 
4 ml  5оп.” и по номенклатура № 403 – „Tramadol, Paracetamol Film coated tablet 
37,5mg/325mg  mg 10оп.”, която не съответства на поставените изисквания, тъй като 
надвишава цената, определена в чл.55 от Наредба за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (обн. ДВ 
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бр.40/2013г.) /НУПРРРЦЛП/ за съответния лекарствен продукт с посочената от 
възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, посочена в 
колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” (колона М) на 
Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на настоящата процедура. С 
оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатури № 393 и № 
403 от обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката.; 

II. в офертата на „МЕДОФАРМА” ЕООД : 
II.1. в техническото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 

продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък”  от поръчката: В документа – „Приложение към Техническо предложение по 
обособена позиция № 2”, в колона 10, за номенклатура № 441 – „Aripiprazole Tablet 
15mg 28оп.” участникът не е посочил информация за притежателя на разрешението за 
употреба на предложения от него лекарствен продукт, поради което направеното 
предложение за изпълнение на поръчката по тази номенклатура от обособената 
позиция е непълно и не съответства на поставените изисквания. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по номенклатура № 441 от обособена позиция № 2 
от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; 

II.2. в техническото предложение по обособена позиция № 3 – „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените 
продукти, които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение 
по обособена позиция № 3”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатура № 584 – „Amoxicilline, clavulanic acid Film coated tablet, 
500mg/125mg, Pack:21  оп.”, което не съответства на поставените изисквания в 
Техническата спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната 
опаковка на продукта, като участникът не е посочил, че предлага количество 
съответстващо напълно и приравнено на изисканото от възложителя.   С оглед 
изложеното, представената от участника оферта по номенклатура № 584 от обособена 
позиция № 3 от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.; 

II.3. в ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за лекарствения продукт по 
номенклатура № 17 – „Metoclopramide Solution for injection 10mg/2ml mg  25оп”, която 
не съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава цената, определена в 
чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с посочената от възложителя 
опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, посочена в колона 
„Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” (колона М) на 
Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на настоящата процедура. 
За номенклатура № 264 – „Valsartan Film coated tablet 160mg 28оп”, в „Приложение 
към Ценово предложение по обособена позиция № 2”, колона 11, участникът не е 
посочил „предлаганата цена”, представляваща единична цена в лева с ДДС на 
предложения от него лекарствен продукт, поради което направеното предложение за 
изпълнение на поръчката по тази номенклатура от обособената позиция е непълно и 
не съответства на поставените изисквания. С оглед изложеното, представената от 
участника оферта по номенклатури № 17 и № 264 от обособена позиция № 2 от 
поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; 

III. в офертата на „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД: 
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III.1. в техническото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените продукти, 
които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по 
обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатура № 344 – „Levofloxacin Solution for infusion 5mg/ml - 100ml 
5оп.” и номенклатура № 345 – „Vancomycin Powder for solution for infusion 1000mg 
5оп.”, които не съответстват на поставените изисквания в Техническата 
спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната опаковка на 
продукта, като участникът не е посочил, че предлага количество съответстващо 
напълно и приравнено на изисканото от възложителя. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по номенклатури № 344 и № 345 от обособена 
позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.; 

III.2. в ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за лекарствения продукт по 
номенклатура № 290 – „Dexamethasone Solution for injection 4mg/ml - 1ml 25оп.”, 
която не съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава цената, 
определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с посочената 
от възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, посочена в 
колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” (колона М) на 
Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на настоящата процедура. С 
оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатура № 290 от 
обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

IV. в офертата на „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД:  в техническото 
предложение по обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък”от 
поръчката: Видно от посочената информация за лекарствения продукт, който 
предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по обособена 
позиция № 3”, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
номенклатури № 623 – „Metamizole sodium Tablet, 500mg, Pack:20 оп.”,  с лекарствен 
продукт с търговско наименование, който не съответства на поставените изисквания, 
тъй като не е включен в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, 
отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по номенклатура № 623 от обособена позиция № 3 
от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. ; 

V. в офертата на „БУЛМАР МЛ” ООД : 
V.1. в техническото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 

продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените продукти, 
които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по 
обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатура № 278 – „Povidone - iodine Cutaneous solution 7,5g/100g 
(iodine 10%) - 1000ml 1бр.”, номенклатура № 279 –„ Povidone- iodine Cutaneous 
solution 7,5g/100g (iodine 10%) - 100ml 1бр.” и номенклатура № 282 – „Povidone- 
iodine Ointment 10%-100g 1бр.”, които не съответстват на поставените изисквания за 
тези продукти. Предложените лекарствени продукти по номенклатури № 278 и № 279 
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– не съответстват на поставените изисквания в Техническата спецификация за 
количество на активното вещество, а по номенклатура № 282 – не съответстват на 
поставените изисквания в Техническата спецификация за количеството лекарствен 
продукт в окончателната опаковка на продукта, като участникът не е посочил, че 
предлага количество съответстващо напълно и приравнено на изисканото от 
възложителя. С оглед изложеното, представената от участника оферта по 
номенклатури №№ 278, 279 и 282 от обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката. ; 

V.2. в ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък”  от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за всеки от лекарствените 
продукти по номенклатура № 280 – „Povidone - iodine cutaneous solution 100ml 1бр.” и 
по номенклатура № 281 – „Povidone- iodine cutaneous solution 1000ml 1бр.”, която не 
съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава цената, определена в 
чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с посочената от възложителя 
опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, посочена в колона 
„Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” (колона М) на 
Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на настоящата процедура. С 
оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатури № 280 и № 
281 от обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

VI. в офертата на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД: 
VI.1. в техническото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 

продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от посочената информация в документа – „Приложение 
към Техническо предложение по обособена позиция № 2”, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по номенклатура № 162 – 
„Electrolytes/Sodium chloride, Potassium chloride, Sodium lactate, Calcium chloride - 
ecoflac Solution for infusion 500ml 6.80g/l /0.30g/l / 0.20g/l / 0.37g/l / 3.27g/l / 0.67g/l  ml 
1бр.”, номенклатура № 177 – „Lidocaine Solution for injection 10mg/ml-10ml mg 50оп.”, 
номенклатура № 179 – „Lidocaine Solution for injection 20mg/ml-10ml mg 50оп.”, 
номенклатура № 215 – „Pentoxifylline Solution for injection 20mg/ml - 5ml mg 10оп.”, 
номенклатура № 302 – „Cinacalcet Tablet 30mg 28оп.”, номенклатура № 309 – 
„Piperacillin, Tazobactam Powder for solution for injection/infusion 4g/0,5g g 1бр.”, 
номенклатура № 319 – „Cefoperazone Powder for solution for injection 2000mg 10оп.”, 
номенклатура № 341 – „Ciprofloxacin Concentrate for solution for infusion 10 mg/ml -10 
ml mg 10оп.”, номенклатура № 344 – „Levofloxacin Solution for infusion 5 mg/ml - 100 
ml 5оп.”, номенклатура № 345 – „Vancomycin Powder for solution for infusion 1000 mg 
5оп.”, номенклатура № 384 – „Sevoflurane Inhalation vapour, liquid 250m l6оп.”, 
номенклатура № 402 – „Tramadol Solution for injection 50 mg/ml-2 ml 10оп.”, 
номенклатура № 455 – „Escitalopram Film coated tablet 10mg 30оп.”, номенклатура № 
497 – „Glucose, sodium chloride Solution for infusion 50g/9g/l - 500 ml g 1бр.”, 
номенклатура № 498 – „Glucose, sodium chloride Solution for infusion 500ml 1бр.”, 
номенклатура № 513 – „Mycobacterium bovis BCG Powder and solvent for suspension for 
injection 10 doses amp.+solv. 1 ml amp 1бр.”,  които не съответстват на поставените 
изисквания за тези продукти. Предложените лекарствени продукти по номенклатури 
№№ 162, 319, 497, 498 и 513 - не съответстват на поставените изисквания в 
Техническата спецификация за състав на продуктите; по номенклатури №№ 177, 179, 
215, 341, 344, 345, 384, 402 и 455 – не съответства на поставените изисквания в 
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Техническата спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната 
опаковка на продукта, като участникът не е посочил, че предлага количество 
съответстващо напълно и приравнено на изисканото от възложителя; а по 
номенклатури № 302 и № 309 – участникът не е предложил лекарствени продукти за 
доставка, като не е посочил изисканата информация за - търговско наименование на 
лекарствения продукт, лекарствена форма, количество лек.вещество, количество 
лек.продукт в една опаковка и притежател на разрешението за употреба, като по двете 
номенклатури в съответните колони 9 и 10 на документа - „Приложение към 
Техническо предложение по обособена позиция № 2”, е изписан текст : „#N/A”. С 
оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатури №№ 162, 177, 
179, 215, 302, 309, 319, 341, 344, 345, 384, 402, 455, 497, 498 и 513 от обособена 
позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. ; 

VI.2. в техническото предложение по обособена позиция № 3 – „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените 
продукти, които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение 
по обособена позиция № 3”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатура № 541 – „Folic acid Tablet, 5 mg, Pack: 100 оп.”, 
номенклатура № 555 – „Rosuvastatin Film coated tablet, 5 mg, Pack: 28 оп.”, 
номенклатура № 591 – „Azithromycin caps, 250 mg, Pack: 8 оп.”, номенклатура № 605 
– „Filgrastim 30 MIU/0,5ml solution for injection or infusion Pre-filled syringe 0,5ml x 1, 
Solution for injection/infusion, 30 MIU/0,5 ml, Pack: 1 бр.”, номенклатура № 611 – 
„Nimesulide Tablet, 100mg, Pack: 10 оп.”, номенклатура № 615 – „Allopurinol Tablet, 
100mg, Pack: 50 оп.”, номенклатура № 622 – „Metamizole sodium Oral drops, solution, 
500mg/ml, -20 ml, Pack: 1 бр.”, номенклатура № 623 – „Metamizole sodium Tablet, 
500mg, Pack: 20 оп.”, номенклатура № 647 – „Beclometasone sol. inh. pres., 
250mcg/dose - 200 doses, Pack: 1 бр.”, номенклатура № 651 – „Ambroxol Oral solution, 3 
mg/ml - 100 ml, Pack: 1 бр.”, и номенклатура № 660 – „Gentamicin Eye ointment, 3 
mg/g, Pack: 1 бр.”,   които не съответстват на поставените изисквания за тези 
продукти. Предложените лекарствени продукти по номенклатура № 541 - не 
съответства на поставените изисквания в Техническата спецификация за състав на 
продукта; по номенклатури №№ 555, 605, 622, 623, 647, 651 - не съответстват на 
поставените изисквания, тъй като не са включени в Регистъра на пределните цени на 
лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП, а 
лекарствените продукти по номенклатури № 555, 605 и 647 са в Приложение № 2 на 
ПЛС; по номенклатури № 591 и № 615 - не съответстват на поставените изисквания в 
Техническата спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната 
опаковка на продукта, като участникът не е посочил, че предлага количество 
съответстващо напълно и приравнено на изисканото от възложителя; по 
номенклатури № 611 и № 660 - не съответстват на поставените изисквания в 
Техническата спецификация за лекарствена форма, като лекарственият продукт по 
номенклатура № 611 не съответства и на поставените изисквания за количество на 
лекарствения продукт в окончателната опаковка. С оглед изложеното, представената 
от участника оферта по номенклатури №№ 541, 555, 591, 605, 611, 615, 622, 623, 647, 
651 и 660 от обособена позиция № 3 от поръчката не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. ; 

VI.3. в техническото предложение по обособена позиция № 4 - „Лекарствени 
продукти, отпускани без лекарско предписание” от поръчката: Видно от посочената 
информация за лекарствените продукти, които предлага в документа – „Приложение 
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към Техническо предложение по обособена позиция № 4”, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по номенклатура № 703 – „Loperamide 
Capsule, hard, 2, mg, Pack: 10 оп.”, номенклатура № 709 – „Pancreatine 
(Lipase/Amylase/Protease) Gastro resistant tablet, 10000 Ph. Eur. U, Pack: 10 оп.”, 
номенклатура № 739 – „Ibuprofen Oral suspension, 20mg/ml 100ml, Pack: 1 бр.” и 
номенклатура № 762 – „Loratadine Syrup,  mg/ml - 120 ml, Pack: 1 бр.”, които не 
съответстват на поставените изисквания за тези продукти. Предложените лекарствени 
продукти по номенклатури № 703 и № 762 – не съответстват на поставените 
изисквания, тъй като не са включени в Регистъра на максималните продажни цени на 
лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, воден от НСЦРЛП; по 
номенклатура № 709 - не съответства на поставените изисквания в Техническата 
спецификация за състав на продукта и количество на лекарствения продукт в 
окончателната опаковка; по номенклатура № 739 – не съответства на поставените 
изисквания в Техническата спецификация за количество на активното вещество. С 
оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатури №№ 703, 709, 
739 и 762 от обособена позиция № 4 от поръчката не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. ; 

VI.4. в ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за всеки от лекарствените 
продукти по номенклатура № 17 – „Metoclopramide Solution for injection 10mg/2ml mg 
25оп.”, номенклатура № 105 – „Erythropoietin(Epoetin zeta) Solution for injection 
2000IU/0.6 ml 6оп.”,  номенклатура № 106 – „Erythropoietin(Epoetin zeta) Solution for 
injection 3000IU/0.9 ml 6оп.”,  номенклатура № 306 – „Tigecycline Powder for solution 
for infusion 50mg/5ml mg 1бр.”, номенклатура № 337 – „Amikacin Solution for infusion 
5 mg/ml -100 ml mg 10оп.”, номенклатура № 338 – „Amikacin Solution for infusion 2,5 
mg/ml -100 ml 10 оп.”, номенклатура № 364 – „Immunoglobulins, normal human, for 
intravascular adm Solution for infusion 50 mg/ml - 5 ml mg 1 бр.”, номенклатура № 367 – 
„Filgrastim Solution for injection/infusion 30 MIU/ 0,5 ml mg 1 бр.”, номенклатура № 
373 – „Ketoprofen Powder for solution for infusion 100 mg 1 бр.”,  номенклатура № 385 – 
„Sevoflurane + изпарител със затворена система за пълнене без адаптор Inhalation 
vapour, liquid 250 ml 1 бр.”,  номенклатура № 412 – „Valproic acid Solution for 
injection/infusion 100 mg/ml-5 ml mg 5 оп.”,  номенклатура № 462 – „Piracetam Film 
coated tablet 1200 mg 20 оп.”, номенклатура № 512 – „Tetanus toxoid Suspension for 
injection 0,5 ml (1 dose) 1 бр.” и номенклатура № 514 – „Tuberculini purified Protein 
Derivative for human use Solution for injection 5 TU/0.1 ml flac. x 1 ml  (10 дози) 1 бр.”,  
която не съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава цената, 
определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с посочената 
от възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, посочена в 
колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” (колона М) на 
Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на настоящата процедура. С 
оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатури №№ 17, 105, 
106, 306, 337, 338, 364, 367, 373, 385, 412, 462, 512 и 514 от обособена позиция № 2 от 
поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

VI.5. в ценовото предложение по обособена позиция № 3 – „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък” от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово 
предложение по обособена позиция № 3”, участникът е предложил цена за всеки от 
лекарствените продукти по номенклатура № 523 – „Nystatin Tablet, 500000, IU, Pack: 
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20 оп.”, номенклатура № 552 – „Torasemidе Tablet, 200 mg, Pack: 30 оп.”, 
номенклатура № 568 – „Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin Ointment, 0,5 mg/g + 
10 mg/g + 1 mg/g ointment 15 g x 1, Pack: 1 бр.”, номенклатура № 571 – 
„Dydrogestereone Film coated tablet, 10 mg, Pack: 20 оп.”, номенклатура № 583 – 
„Amoxicilline, clavulanic acid Powder for oral suspension, 125 mg/31,25 mg/5 ml - 100 ml, 
Pack: 1 бр.”, номенклатура № 590 – „Sulfamethoxazole, Trimethoprim Tablet, 480 mg, 
Pack: 20 оп.”, номенклатура № 620 – „Lidocaine Ointment, 5% - 40g, Pack: 1 бр.”, 
номенклатура № 632 – „Diazepam Tablet, 10 mg, Pack: 20 оп.”, номенклатура № 672 – 
„Hydrocortisone, Chloramphenicol Eye drops, suspension, 5 mg, Pack: 1 бр.” и 
номенклатура № 681 – „Water for injection Solvent for parenteral use, 500 ml, Pack: 1 
(polyethylene bottles) бр.”, която не съответства на поставените изисквания, тъй като 
надвишава цената, определена в чл.21 т.2 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен 
продукт с посочената от възложителя опаковка, а именно – надвишава утвърдената 
пределна цена намалена със стойността на надценката на търговеца на дребно, 
посочени в колона „Утвърдена цена по елементи” на Регистъра на пределните цени на 
лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП, в 
сила към датата на откриване на настоящата процедура. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по номенклатури №№ 523, 552, 568, 571, 583, 590, 
620, 632, 672 и 681 от обособена позиция № 3 от поръчката не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

VII. в офертата на „ФАРКОЛ” АД : 
VII.1. Комисията констатира, че в офертата на „ФАРКОЛ” АД, техническото 

предложение по обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, 
не съдържа всички необходими документи, с необходимите данни и информация и в 
определената от Възложителя форма, съгласно изискванията от Документацията за 
поръчката, а именно: представеното Пълномощно от двама членове на съвета на 
директорите на дружеството, с дата 20.04.2018г., с което лицето /което не е законен 
представител на „Фаркол” АД/, подписало офертата, в т.ч. и техническото 
предложение, се упълномощава за това, е представено в оригинал, в писмена форма, 
но няма нотариална заверка на подписите на двамата упълномощители. Изискването 
за формата на пълномощното – писмена форма с нотариална заверка на подписа на 
упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и в т.3.7 изречение второ от т.3-
„Съдържание на офертата” и на раздел III от „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” от 
Документацията за поръчката. С оглед изложеното, представената от участника 
оферта по обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. 

VII.2. Комисията констатира, че в офертата на „ФАРКОЛ” АД, техническото 
предложение по обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от 
поръчката, не съдържа всички необходими документи, с необходимите данни и 
информация и в определената от Възложителя форма, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката, а именно: представеното Пълномощно от двама 
членове на съвета на директорите на дружеството, с дата 20.04.2018г., с което лицето 
/което не е законен представител на „Фаркол” АД/, подписало офертата, в т.ч. и 
техническото предложение, се упълномощава за това, е представено в оригинал, в 
писмена форма, но няма нотариална заверка на подписите на двамата 
упълномощители. Изискването за формата на пълномощното – писмена форма с 
нотариална заверка на подписа на упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и в т.3.7 
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изречение второ от т.3-„Съдържание на офертата” и на раздел III от „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка” от Документацията за поръчката. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 3 от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

VII.3. Комисията констатира, че в офертата на „ФАРКОЛ” АД, техническото 
предложение по обособена позиция № 4 - „Лекарствени продукти, отпускани без 
лекарско предписание” от поръчката, не съдържа всички необходими документи, с 
необходимите данни и информация и в определената от Възложителя форма, 
съгласно изискванията от Документацията за поръчката, а именно: представеното 
Пълномощно от двама членове на съвета на директорите на дружеството, с дата 
20.04.2018г., с което лицето /което не е законен представител на „Фаркол” АД/, 
подписало офертата, в т.ч. и техническото предложение, се упълномощава за това, е 
представено в оригинал, в писмена форма, но няма нотариална заверка на подписите 
на двамата упълномощители. Изискването за формата на пълномощното – писмена 
форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и 
в т.3.7 изречение второ от т.3-„Съдържание на офертата” и на раздел III от 
„Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” от Документацията за поръчката. С оглед 
изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 4 от 
поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

VII.4. Комисията констатира, че в офертата на „ФАРКОЛ” АД, техническото 
предложение по обособена позиция № 5 - „Ентерални храни за пиене и други 
продукти” от поръчката, не съдържа всички необходими документи, с необходимите 
данни и информация и в определената от Възложителя форма, съгласно изискванията 
от Документацията за поръчката, а именно: представеното Пълномощно от двама 
членове на съвета на директорите на дружеството, с дата 20.04.2018г., с което лицето 
/което не е законен представител на „Фаркол” АД/, подписало офертата, в т.ч. и 
техническото предложение, се упълномощава за това, е представено в оригинал, в 
писмена форма, но няма нотариална заверка на подписите на двамата 
упълномощители. Изискването за формата на пълномощното – писмена форма с 
нотариална заверка на подписа на упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и в т.3.7 
изречение второ от т.3-„Съдържание на офертата” и на раздел III от „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка” от Документацията за поръчката. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 5 от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; 

VIII. в офертата на „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД: 
VIII.1. в техническото предложение по обособена позиция № 2 – 

„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката: Видно от посочената информация за 
лекарствените продукти, които предлага в документа – „Приложение към Техническо 
предложение по обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката номенклатура № 76 – „Heparin Solution for injection 
5000IU/ml - 5ml IU 10 оп.”, номенклатура № 124 – „Amino acids, Ид. 3819 Solution for 
infusion 500 ml 1 бр.”, номенклатура № 125 – „Amino acids, Ид. 500 Solution for 
infusion Glass bottle 500 ml x 1 ml 1 бр.”, номенклатура № 139 – „Combination 
/Трикомпонентен разтвор за парентерално хранене през централен венозен източник, 
16 аминокиселини (14.4%), глюкоза (36%), мастна емулсия (14.4%) от 5:4:1 средно-
дълговерижни триглицериди и рибено масло, 1875мл Solution for infusion 1875 ml 1 
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бр.”, номенклатура № 167 – „Potassium chloride Concentrate for solution for infusion 149 
mg/ml - 10 ml 20 оп.”,  номенклатура № 168 – „Potassium chloride Concentrate for 
solution for infusion150 mg/ml - 10 ml mg 50 оп.”,  номенклатура № 169 – „Sodium 
hydrogen carbonate Concentrate for solution for infusion 8,4 g/100 ml - 20 ml mg 5 оп.”,  
номенклатура № 170 – „Sodium chloride Solution for injection 9 mg/ml - 10 ml (0.9%) 20 
оп.”, номенклатура № 280 – „Povidone- iodine cutaneous solution 100 ml 1 бр.”, 
номенклатура № 281 – „Povidone- iodine cutaneous solution 1000 ml 1 бр.”, 
номенклатура № 336 – „Amikacin Solution for infusion10 mg/ml -100 ml mg 10 оп.”,  
номенклатура № 337 – „Amikacin Solution for infusion5 mg/ml -100 ml mg 10 оп.”,  
номенклатура № 338 – „Amikacin Solution for infusion 2,5 mg/ml -100 ml 10 оп.”, 
номенклатура № 389 – „Etomidate Emulsion for injection 2 mg/ml - 10 ml mg 10 оп.”,  
номенклатура № 390 – „Propofol, EDTA Emulsion for injection/infusion 10 mg/ml - 20 
ml 5 оп.”, номенклатура № 391 – „Propofol Emulsion for injection/infusion 10 mg/ml - 20 
ml 5 оп.” и номенклатура № 500 – „Water for injection Solvent for parenteral use 10 ml 
20 оп.”,  които не съответстват на поставените изисквания за тези продукти. 
Предложените лекарствени продукти по номенклатури № 124 и № 125 - не 
съответстват на поставените изисквания в Техническата спецификация за съдържание 
на продуктите;  по номенклатура № 139 – не съответства на поставените изисквания, 
тъй като не е включен в Приложение № 2 на ПЛС към датата на подаване на 
офертата; по номенклатура № 168 - не съответства на поставените изисквания за 
процентно съдържание на активното вещество; по номенклатури № 280 и № 281 - не 
съответстват на поставените изисквания за количество на активното вещество; по 
номенклатура № 390 - не съответства на поставените изисквания в Техническата 
спецификация за състав на продукта, а по номенклатури №№ 76, 167, 169, 170, 336, 
337, 338, 389, 391 и 500 – участникът не е направил предложения за количеството 
лекарствен продукт в една опаковка и не е посочил тази информация в колона 9 на 
документа - „Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 2”, 
изискването, за което следва от образеца на самия документ и е посочено изрично в 
абзац 3, раздел „Общи изисквания към офертите” от точка I на „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка” от Документацията за поръчката. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по номенклатури №№ 76, 124, 125, 139, 167, 168, 
169, 170, 280, 281, 336, 337, 338, 389, 390, 391 и 500 от обособена позиция № 2 от 
поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. ; 

VIII.2. в техническото предложение по обособена позиция № 5 – „Ентерални 
храни за пиене и други продукти” от поръчката: Видно от посочената информация за 
продуктите, които предлага в документа – „Приложение към Техническо 
предложение по обособена позиция № 5”, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по номенклатура № 767 – „Ентерална храна за деца 200 ml 
бр.”,  с продукт, който не съответства на поставените изисквания, тъй като не е за 
деца. С оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатура № 767 
от обособена позиция № 5 от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

VIII.3. в ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за всеки от лекарствените 
продукти по номенклатура № 135 – „Combinations /Трикомпонентен разтвор за 
парентерално хранене през периферен или централен венозен източник, 16 
аминокиселини (8%), глюкоза (16 %), мастна емулсия (20 %) от 50:50 дълго - и 
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средноверижни триглицериди, 1250 мл Emulsion for infusion 1250 ml 1 бр.” и 
номенклатура № 279 – „Povidone- iodine Cutaneous solution 7,5g/100g (iodine 10%) - 
100ml 1 бр.”, която не съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава 
цената, определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с 
посочената от възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, 
посочена в колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” 
(колона М) на Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на 
настоящата процедура. С оглед изложеното, представената от участника оферта по 
номенклатури № 135 и № 279 от обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.; 

IX. в офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД: 
IX.1. в техническото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 

продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените продукти, 
които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по 
обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатура № 5 – „Ranitidine Film coated tablet 300 mg 30 оп.”, 
номенклатура № 8 – „Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28 оп.”, 
номенклатура № 9 – „Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 30 оп.”, 
номенклатура № 72 – „Thioctic acid Film coated tablet 600 mg 30 оп.”, номенклатура № 
126 – „Glucose - полиолефинов сак Solution for infusion 50 g/l - 500 ml g 1 бр.”, 
номенклатура № 147 – „Sodium chloride - ecoflac Solution for infusion 0,9% - 500 ml ml 
1 бр.”, номенклатура № 170 – „Sodium chloride Solution for injection 9 mg/ml - 10 ml 
(0.9%) 20 оп.”, номенклатура № 241 – „Lercanidipine Film coated tablet 10 mg 30оп.”, 
номенклатура № 245 – „Verapamil Coated tablet 80 mg 50 оп.”, номенклатура № 267 – 
„CandesartanTablet 8 mg 30 оп.”, номенклатура № 275 – „Fenofibrate Capsule, hard 200 
mg 30 оп.”, номенклатура № 307 – „Amoxicilline, clavulanic acid Film coated tablet 875 
mg/125 mg mg 14 оп.”, номенклатура № 314 – „Cefuroxime Film coated tablet 500 mg 10 
оп.”, номенклатура № 326 – „Clarithromycin Film coated tablet 500 mg 14 оп.”, 
номенклатура № 343 – „Levofloxacin Film coated tablet 500 mg 7 оп.”, номенклатура № 
353 – „Fluconazole Capsule, hard 150 mg 3 оп.”, номенклатура № 368 – „Diclofenac 
Solution for injection 75 mg/3 ml mg 5 оп.”, номенклатура № 369 – „Diclofenac Gastro 
resistant tablet 50 mg 30 оп.”, номенклатура № 371 – „Meloxicam Solution for injection 
15 mg/1,5 ml mg 5 оп.”, номенклатура № 420 – „Selegiline Tablet 5 mg 30 оп.”, 
номенклатура № 448 – „Alprazolam Tablet 0.5 mg 30 оп.”, номенклатура № 454 – 
„Sertraline Film coated tablet 50 mg 30 оп.”, номенклатура № 461 – „Piracetam Film 
coated tablet 800 mg 60 оп.”, номенклатура № 492 – „Latanoprost Eye drops, solution 50 
mcg/ml - 2,5 ml mcg 1 бр.”, номенклатура № 512 – „Tetanus toxoid Suspension for 
injection 0,5 ml (1 dose) 1 бр.”,   които не съответстват на поставените изисквания за 
тези продукти. Предложените лекарствени продукти по номенклатури №№ 5, 8, 9, 72, 
170, 241, 245, 275, 307, 314, 326, 343, 353, 368, 369, 371, 420, 448, 454, 461 и 492 – не 
съответстват на поставените изисквания, тъй като не са включени в Приложение № 2 
на ПЛС към датата на подаване на офертата; по номенклатури № 126 и № 147 - не 
съответстват на поставените изисквания в Техническата спецификация, с оглед вида 
на опаковката; по номенклатури № 267 и № 512 - не съответстват на поставените 
изисквания в Техническата спецификация за състав на продукта. С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по номенклатури №№ 5, 8, 9, 72, 126, 147, 170, 
241, 245, 267, 275, 307, 314, 326, 343, 353, 368, 369, 371, 420, 448, 454, 461, 492 и 512 
от обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката.; 
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IX.2. в техническото предложение по обособена позиция № 3 – „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък” от поръчката: Видно от посочената информация за лекарствените 
продукти, които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение 
по обособена позиция № 3”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по номенклатура № 555 – „Rosuvastatin Film coated tablet, 5 mg, Pack: 28 
оп.”, номенклатура № 560 – „Gentamicin Ointment, 1 mg/g - 15 g, Pack: 1 бр.” и 
номенклатура № 565 – „Fluocinolone acetonide Ointment, 0,25 mg/g - 15 g, Pack: 1 бр.”, 
които не съответстват на поставените изисквания за тези продукти. Предложеният 
лекарствен продукт по номенклатура № 555 - не съответства на поставените 
изисквания, тъй като не е включен в Регистъра на пределните цени на лекарствените 
продукти, отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП, към датата на 
подаване на офертата; по номенклатури № 560 и № 565 - не съответстват на 
поставените изисквания в Техническата спецификация с оглед текстурата на 
продуктите С оглед изложеното, представената от участника оферта по номенклатури 
№№ 555, 560 и 565 от обособена позиция № 3 от поръчката не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. ; 

IX.3. в ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: Видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за всеки от лекарствените 
продукти по номенклатура № 313 – „Cefuroxime Powder for solution for injection 1500 
mg 1 бр.” и по номенклатура № 413 – „Valproic acid Powder and solvent for solution for 
injection 400 mg 4 оп.”, която не съответства на поставените изисквания, тъй като 
надвишава цената, определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен 
продукт с посочената от възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната 
стойност, посочена в колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна 
стойност” (колона М) на Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на 
настоящата процедура. С оглед изложеното, представената от участника оферта по 
номенклатури № 313 и № 413 от обособена позиция № 2 от поръчката не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.; 

X. в офертата на „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР” АД, в техническото предложение по обособена позиция № 2 – 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката: Видно от посочената информация за 
лекарствените продукти, които предлага в документа – „Приложение към Техническо 
предложение по обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по номенклатура № 420 – „Selegiline Tablet 5 mg 30 оп.” и 
по номенклатура № 435 – „Quetiapine Film coated tablet 100 mg 60 оп.”,  които не 
съответстват на поставените изисквания за тези продукти. Предложеният лекарствен 
продукт по номенклатура № 420 не съответства на поставените изисквания, тъй като 
не е включен в Приложение № 2 на ПЛС към датата на подаване на офертата, а по 
номенклатура № 435 - не съответства на поставените изисквания в Техническата 
спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната опаковка на 
продукта като участникът не е посочил, че предлага количество съответстващо 
напълно и приравнено на изисканото от възложителя.  С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по номенклатури № 420 и№ 435 от обособена 
позиция № 2 от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.  
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Комисията единодушно реши да предложи на възложителя за отстраняване 
от процедурата за възлагане на обществената поръчка участниците с представените 
оферти по отделни обособени позиции от поръчката и отделните номенклатури в тях, 
посочени по-горе в точки от I до X. Предложенията на комисията за отстраняване и 
мотивите за това са посочени в т.6 на настоящия доклад. 

 

Комисията извърши необходимите изчисления, съгласно чл.72 ал.1 от ЗОП и 
установи, кое предложение за цена в оферта на участник по отделна номенклатура от 
обособена позиция от поръчката е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната 
стойност на предложенията за цена от офертите на останалите участници в 
процедурата по същата номенклатура от обособената позиция, а именно :  - на „ПРО 
ФАРМАЦИЯ” ЕООД - по номенклатури №№ 73, 95, 107, 109, 286, 322, 323, 331, 354, 
и 391 от обособена позиция № 2 и по номенклатура № 768 от обособена позиция № 5; 
- на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - по номенклатури №№ 11, 57, 80, 107, 109, 202, 
249, 320, 322, 323, 331, 391 и 453 от обособена позиция № 2; - на „ЕЙ ЕНД ДИ 
ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД - по номенклатура № 705 от обособена позиция № 4; - на 
„БУЛМАР МЛ” ООД - по номенклатура № 737 от обособена позиция № 4;  - на „Б. 
БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - по номенклатура № 768 от обособена позиция № 5. В 
съответствие с чл.72 ал.1 от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска подробни 
писмени обосновки за начина на образуване на направените предложения за цена от 
участниците и по номенклатурите от обособените позиции посочени в предходното 
изречение, като определи 5-дневен срок за представянето им, съгл. чл.72 ал.1 от ЗОП. 

За всички горепосочени действия, констатации и взети решения, комисията 
състави и подписа Протокол № 1 на 20.07.2018г. 

 
От участниците – „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД,  „ФЬОНИКС ФАРМА” 

ЕООД, „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БУЛМАР МЛ” ООД и „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД е изискано представяне на писмени обосновки за начина на 
образуване на направено предложение за цена в офертите им по отделни 
номенклатури от обособените позиции от поръчката, като всеки от тях е уведомен с 
отделно писмо, изпратено на 24.07.2018г., по реда на ЗЕДЕУУ, на електронния адрес 
за кореспонденция, посочен от съответния участник в офертата му. В предвидения 5-
дневен срок, т.е. до 30.07.2018г., вкл., от петимата участници са постъпили писма, 
както следва: от „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД с Вх.№ РД-433/24.07.2018г. и Вх.№ РД-
434/25.07.2018г., от „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД с Вх.№ РД-438/27.07.2018г. и Вх.№ 
РД-440/30.07.2018г., от „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД с Вх.№ РД-
437/26.07.2018г. и Вх.№ РД-439/27.07.2018г., от „БУЛМАР МЛ” ООД с Вх.№ РД-
435/25.07.2018г. и от „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД с Вх.№ РД-436/26.07.2018г. В 
закрито заседание на 01.08.2018г., Председателят на комисията представи 
последователно постъпилите писмени обосновки за предлагана цена и комисията се 
запозна подробно с посочените от всеки участник обстоятелства за образуването на 
направеното от него предложение за цена по съответната номенклатура от обособена 
позиция от поръчката, явяващо се по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната 
стойност на останалите съответни предложения в офертите по същата номенклатура 
от обособената позиция. Комисията констатира, че във всички представени писмени 
обосновки са посочени обективни обстоятелства за формиране на предложените цени 
по номенклатурите от обособените позиции от поръчката, свързани при всеки от 
участниците с размера на доставната цена, заложената печалба и разходите по 
доставката, изключително благоприятните условия за всеки от участниците, 
произтичащи от качеството му на изключителен вносител и дистрибутор или от 
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съществуващите между него и производителя дългогодишни търговски отношения 
и/или договорени конкретно условия, както и техническото решение на участника по 
изпълнение на поръчката, свързани с оптимизиране на разходите по доставките, със 
следните изключения, при които липсва писмено обосноваване с посочване на 
обективни обстоятелства за предложената цена, а именно:  „ПРО ФАРМАЦИЯ” 
ЕООД по номенклатури №№ 73, 95, 107, 109, 286, 322, 323, 331, 354 и 391 от 
обособена позиция № 2 от поръчката, по всяка, от които участникът заявява, че 
предложената от него цена не е за определената от възложителя мярка и окончателна 
опаковка, а е за един брой флакон/ампула/шприц като в допълнително писмо с Вх.№ 
РД-441/01.08.2018г. заявява, че „цената за окончателна опаковка следва да се умножи 
по броя на единиците в колона 7”. Комисията единодушно реши, че приема 
писмените обосновки на всеки от участниците за предлаганата от него цена по 
номенклатурите от обособените позиции от поръчката, по които се отнасят, а именно:  
на „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД - по номенклатура № 768 от обособена позиция № 5;  - 
на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - по номенклатури №№ 11, 57, 80, 107, 109, 202, 249, 
320, 322, 323, 331, 391 и 453 от обособена позиция № 2;  - на „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД - по номенклатура № 705 от обособена позиция № 4;  - на 
„БУЛМАР МЛ” ООД - по номенклатура № 737 от обособена позиция № 4;  - на „Б. 
БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - по номенклатура № 768 от обособена позиция № 5. 
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя за отстраняване от 
процедурата за възлагане на обществената поръчка участникът - „ПРО ФАРМАЦИЯ” 
ЕООД, с представената оферта по горепосочените номенклатури №№ 73, 95, 107, 109, 
286, 322, 323, 331, 354 и 391 от обособена позиция № 2 от поръчката, поради това, че 
по всяка от тези номенклатури, участникът не е обосновал писмено и не е посочил 
обективни обстоятелства за предложената от него цена, която е по-благоприятна с 
повече от 20 на сто от средната стойност на останалите предложения в офертите по 
същата съответна номенклатура от обособената позиция. Предложението на 
комисията за отстраняване и мотивите за това са посочени в т.6 на настоящия доклад. 

Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите, на 
основание чл.104 ал.2 от ЗОП и чл.61 т.3 от ППЗОП,  комисията с единодушно 
решение допусна до оценяване като съответстващи на предварително обявените 
условия на поръчката, подадените оферти на участниците – „МЕДЕКС” ООД, 
„МЕДОФАРМА” ЕООД, „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БУЛМАР МЛ” ООД, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, „Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, „ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД и „НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД,  по 
всички номенклатури от обособените позиции от поръчката, по които съответно, от 
всеки от тях е подадена оферта, с изключение на номенклатурите, по които са 
предложени за отстраняване от комисията с Решение № 1 по Протокол № 1 и 
Решение № 2 по Протокол № 2, посочени в т.6 на настоящия доклад. 

Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите, на 
основание чл.104 ал.2 от ЗОП и чл.61 т.3 от ППЗОП,  комисията с единодушно 
решение оцени допуснатите оферти, съгласно определения от Възложителя критерий 
за възлагане - „най-ниска цена”. Оценяването на офертите и тяхното подреждане 
спрямо оценките по всяка от номенклатурите от обособените позиции на поръчката, 
поради големия обем информация, е посочено в Приложение № 1 към Протокол № 2 
от работата на комисията.  

Комисията продължи своята работа по оценените оферти, в съответствие с 
чл.61 т.4 от ППЗОП, вземайки предвид получените оценки.  
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Комисията разгледа представените документи в офертите на участниците 
свързани с личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, с 
оглед тяхната пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания, както 
и извърши проверка на необходимата информация за участниците публикувана в 
Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, в Регистъра на издадените 
разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, воден от Изпълнителна 
агенция по лекарствата към МЗ и Регистъра на издадените лицензии по реда на 
ЗКНВП за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества, воден от МЗ. Всеки от участниците е декларирал, че не участва в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други лица, няма да 
използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и няма да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Комисията констатира, 
че в офертите на:  „МЕДЕКС” ООД, „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, „ЕЙ ЕНД ДИ 
ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД са налични всички необходими документи и необходимата 
информация, съгласно изискванията на Възложителя в документацията за поръчката, 
представените документи са редовни и е налице съответствие на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 
Възложителя.  

Комисията констатира, че в офертите на петима от участниците: 
„МЕДОФАРМА” ЕООД, „БУЛМАР МЛ” ООД, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД и „НОВИМЕД 
ФАРМА” ЕООД, в документите, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор са налице липси, непълноти и несъответствия, които комисията описа 
подробно, в съставения и подписан на 03.08.2018г. Протокол № 2. Петимата 
участници, съгласно решенията на комисията по Протокол № 2 и в съответствие с 
чл.61 т.5 от ППЗОП, са уведомени писмено за установените липси, непълноти и 
несъответствия в документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор 
от представената от всеки от тях оферта и за необходимите допълнителни документи 
и информация. До всеки от тях, на 03.08.2018г. е изпратено отделно писмено 
уведомление, като изпращането е извършено по електронен път, по реда на ЗЕДЕУУ, 
на електронния адрес за кореспонденция, посочен от съответния участник в офертата 
му. На основание чл.61 т.6 от ППЗОП, е даден срок от пет работни дни от получаване 
на уведомлението, в който всеки от петимата участници да представи на комисията 
нов еЕЕДОП, със съответната променена и/или допълнена информация. 

За извършените действия, направени констатации и взети решения, 
съгласно чл.61 т.3, т.4 и т.5 от ППЗОП, относно получаването, разглеждането и 
приемането, респ.неприемането на писмените обосновки по чл.72 от ЗОП, 
допускането до оценяване и оценяването на допуснатите оферти, проверката и 
разглеждането на представените документи в офертите, свързани с личното 
състояние и критериите за подбор, комисията състави и подписа Протокол № 2 на 
03.08.2018г. 

 
В закрито заседание на 13.08.2018г., назначеният, с горепосочената Заповед 

№ Зап-137/13.08.2018г,. нов член и председател на комисията – д-р Петър Тодоров, 
ръководител направление ”Медицински дейности”, се запозна с протокола по чл.48 
ал.6 от ППЗОП, списъка на участниците в процедурата и действията и решенията на 
комисията, отразени в съставени, предходни Протоколи № 1 и № 2, след което 
подписа декларация по чл.103 ал.2 от ЗОП. В съответствие с чл.51 ал.8 от ППЗОП, 
декларацията се предаде на възложителя. 
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Председателят на комисията – д-р Петър Тодоров, получи постъпилите 
пликове с допълнителни документи към офертите на участниците и представи 
подписания протокол за получаването им. В предвидения срок /5 работни дни, т.е. до 
10.08.2018г., вкл./, от петимата участници са постъпили пликове, както следва: от 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-442/07.08.2018г., постъпил в 09.00ч.; от 
„НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-443/07.08.2018г., постъпил в 10.00ч.; от 
„БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-444/07.08.2018г., постъпил в 10.30ч.; от 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД с Вх.№ РД-
445/08.08.2018г., постъпил в 10.00ч. и от „МЕДОФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-
446/09.08.2018г., постъпил в 10.00ч. Председателят на комисията отвори 
последователно, по реда на постъпването им, горепосочените пликове с 
допълнителни документи и комисията установи, че всеки от петимата участници е 
представил електронен носител с еЕЕДОП, а участниците - „МЕДОФАРМА” ЕООД и 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и придружителни писма. Комисията констатира, че 
представеният нов еЕЕДОП от всеки един от участниците - „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД, „НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, „БУЛМАР МЛ” ООД, „ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД и „МЕДОФАРМА” ЕООД, съдържа цялата 
изискана от съответния участник информация, посочена в Протокол № 2 от 
03.08.2018г. и с оглед допълнително представения еЕЕДОП, комисията констатира, че 
е налице съответствие на всеки от участниците - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, 
„НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, „БУЛМАР МЛ” ООД, „ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД и „МЕДОФАРМА” ЕООД, с изискванията 
за личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.  

В съответствие с чл.61 т.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши да 
допусне до класиране участниците - „МЕДЕКС” ООД, „МЕДОФАРМА” ЕООД, „ПРО 
ФАРМАЦИЯ” ЕООД, „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БУЛМАР МЛ” 
ООД, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД, „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД и 
„НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, с подадените от тях оферти, които са оценени от 
комисията по отделните номенклатури от обособените позиции на поръчката. 

Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите и 
оценяването им, съобразно определения от Възложителя критерий за възлагане - 
„най-ниска цена”, с оглед подреждане на офертите спрямо получените оценки, на 
основание чл.61 т.7 от ППЗОП,  комисията класира участниците на първо и второ 
място по номенклатурите от обособените позиции от поръчката, по които офертите 
им са оценени. Класирането на участниците на първо и второ място по 
номенклатурите от петте обособени позиции от поръчката, поради големия обем 
информация, е посочено в Приложение № 1 към Протокол № 3 от 13.08.2018г. 

Комисията констатира, че по десет номенклатури от обособените позиции на 
поръчката /с номера 75, 145, 194, 226, 232, 312, 450, 625, 652 и 678/  на първо място, с 
предложена една и съща най-ниска цена, са класирани две оферти, а по една 
номенклатура /№ 735/ - на второ място, с предложена една и съща втора по ред най-
ниска цена, са класирани две оферти. Във връзка с направените констатации, в 
съответствие с чл.58 ал.3 от ЗОП и раздел V подраздел „Оценка и класиране на 
офертите” от „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” от Документацията за поръчката, 
комисията реши на 20.08.2018г. от 09.30 часа, да се проведе публично жребий за 
определяне на изпълнител по тези номенклатури от обособените позиции от 
поръчката, както следва: а/ по номенклатура № 75 – „Acenocoumarol Tablet 4mg 20 
оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 
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2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази 
номеклатура са класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и съща 
най-ниска цена;  б/ по номенклатура № 145 – „Sodium chloride Solution for infusion 
9mg/ml - 100 ml ml 1бр.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, 
включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” 
от поръчката, между „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти 
по тази номеклатура са класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една 
и съща най-ниска цена;  в/ по номенклатура № 194 – „Trimetazidine Modified release 
tablet 35 mg 60 оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, 
между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, чиито оферти по тази номеклатура са класирани на първо 
място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена;  г/ по номенклатура 
№ 226 – „Metoprolol Solution for injection 1 mg/ml - 5 ml mg 10 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „МЕДЕКС” ООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази номеклатура са класирани на 
първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена;  д/ по 
номенклатура № 232 – „Carvedilol Tablet 6.25mg 30 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „МЕДОФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази номеклатура са класирани на 
първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена;  е/ по 
номенклатура № 312 – „Cefuroxime Film coated tablet 500mg 20 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „МЕДЕКС” ООД и 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, чиито оферти по тази номеклатура са класирани на 
първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена;  ж/ по 
номенклатура № 450 – „Hydroxyzine Film coated tablet 25mg 25 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази номеклатура са 
класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена;  
з/ по номенклатура № 625 – „Paracetamol Oral solution, 30 mg/ml - 90 ml, Pack: 1  бр.” 
от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката, 
между „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, 
чиито оферти по тази номеклатура са класирани на първо място, с предложена във 
всяка от тях една и съща най-ниска цена;  и/ по номенклатура № 652 – „Erdosteine 
Capsules, 300mg, Pack: 20 оп.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката, между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази номеклатура са класирани на първо място, с 
предложена във всяка от тях една и съща най-ниска цена;  й/ по номенклатура № 678 
– „Ciprofloxacin Ear/eye drops, solution, 3 mg/ml - 5 ml, Pack: 1 бр.” от обособена 
позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са 
извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката, между „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти по тази номеклатура 
са класирани на първо място, с предложена във всяка от тях една и съща най-ниска 
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цена;  к/ по номенклатура № 735 – „Ethanol Cutaneous solution, 70%  - 80 g, Pack: 1 бр.” 
от обособена позиция № 4 – „Лекарствени продукти, отпускани без лекарско 
предписание” от поръчката, между „БУЛМАР МЛ” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД, чиито оферти по тази номеклатура са класирани на второ място, с предложена 
във всяка от тях една и съща втора по ред най-ниска цена. Комисията със свое 
решение определи реда и условия за провеждане на жребиите. 

Комисията констатира номенклатурите от обособените позиции от 
поръчката, за участие, по които в настоящата процедура, не е подадена нито една 
оферта, като същите са посочени в Приложение № 2 към Протокол № 3 от 
13.08.2018г. и в Приложение № 2 към настоящия доклад. 

Комисията констатира номенклатурите от обособените позиции от 
поръчката, за участие, по които в настоящата процедура, всички подадени оферти не 
отговарят на условията за представяне или са неподходящи, като същите са посочени 
в Приложение № 3 към Протокол № 3 от 13.08.2018г. и в Приложение № 3 към 
настоящия доклад. 

За извършените действия, направени констатации и взети решения, 
съгласно чл.61 т.7 от ППЗОП, във връзка с представените нови еЕЕДОП от петима 
от участниците, допускането до класиране и класирането на участниците, както и 
съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП - относно провеждането на публични жребии, 
комисията състави и подписа Протокол № 3 на 13.08.2018г. 

 
На 13.08.2018г., до всички участници в откритата процедура са изпратени 

писма, с които същите са уведомени за провеждането на жребиите, вкл. за деня, часа, 
мястото, процедурата по жребиите и публичните действия на комисията. Писмата са 
изпратени по електронен път, по реда на ЗЕДЕУУ, на електронния адрес за 
кореспонденция, посочен от всеки участник в офертата му. Съобщение за провеждане 
на публичните жребии, вкл. датата, часа, мястото и реда за провеждането им, е 
публикувано на 13.08.2018г. в профила на купувача на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД и е публично достъпно.  

На 20.08.2018г., комисията се събра за провеждане на жребиите в публично 
заседание. В определения начален час за провеждане на жребиите – 09.30ч., 
комисията констатира, че не са се явили желаещи да присъстват при извършване на 
публичните действия, вкл. не се явява нито един от участниците в жребия по някоя от 
единадесетте номенклатури от обособените позиции от поръчката, поради което 
комисията, съгласно предварително определения ред, отложи с 15 минути 
провеждането му, т.е. за 09.45ч. Всички членове на комисията останаха в 
помещението.  В 09.45 часа, след отлагането с 15 минути, комисията констатира, че 
не се явява нито един от участниците в жребия по някоя от номенклатурите от 
обособените позиции от поръчката. Не се явява и друго лице от имащите право да 
присъстват на публичното провеждане на жребиите. Председателят на комисията 
обяви вида и предмета на обществената поръчка, номенклатурите, по които се 
провеждат жребиите и участниците във всеки от жребиите, между които ще бъде 
определен изпълнителя по номенклатурата, респ. по номенклатура № 735 - „втория 
класиран участник” между класираните на второ място по номенклатурата. 
Председателят на комисията обяви регламента за провеждане на жребиите, съгласно 
решението на комисията за това.  За жребиите предварително са подготвени от 
комисията - непрозрачен, затворен съд /чувал с шнур/ с възможност за теглене от него 
и две еднакви по размер и вид, фабрично произведени, пластмасови плочки, върху 
които са изписани цифрите: „1” и „2”. За изпълнител по номенклатура от обособена 
позиция от обществената поръчка, в резултат на проведения жребий, се определя 
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участникът, за когото числото върху изтеглената плочка е „1” . В 09.55 часа, 
комисията пристъпи към провеждане на жребиите. Комисията единодушно реши да 
определи члена на комисията – Станила Димова, за теглещ жребия по всички 
единадесет номенклатури от обособените позиции на поръчката. Преди всяко теглене 
на жребий Председателят на комисията показваше двете еднакви по размер и вид 
плочки, върху които са изписани цифрите „1” и „2” и празния затворен съд /чувал/ за 
теглене на жребия, след което поставяше плочките в съда, разбъркваше ги и 
обявяваше номера и наименованието на номенклатурата. Председателят на комисията 
обявяваше първия участник в жребия по номенклатурата и теглещият жребия 
изтегляше от съда една плочка за този участник, показваше я на присъстващите и 
обявяваше цифрата върху изтеглената плочка, след което председателят на комисията 
обявяваше втория участник в жребия по номенклатурата и теглещият жребия 
изтегляше от съда другата плочка за този участник, показваше я на присъстващите и 
обявяваше цифрата върху изтеглената плочка. Изтеглената цифра за всеки от 
участниците, във всеки от 11-тте жребия по номенклатурите, е посочена в Протокол 
№ 4 от работата на комисията и се вписа в Приложение № 1 към Протокол № 4. 

Въз основа на проведения жребий между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира участника, за когото е 
изтеглено числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе решение и определи „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 75 – „Acenocoumarol Tablet 4mg 20 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка, с предлагана цена в размер 
на 2,47 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира участника, за когото е изтеглено 
числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно взе 
решение и определи „МЕДЕКС” ООД за изпълнител по номенклатура № 145 – 
„Sodium chloride Solution for infusion 9mg/ml - 100 ml ml 1бр.” от обособена позиция 
№ 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка,  с предлагана цена в 
размер на 0,79 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, след като 
комисията констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия, 
съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно взе решение и определи 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за изпълнител по номенклатура № 194 – „Trimetazidine 
Modified release tablet 35 mg 60 оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от обществената поръчка,  с предлагана цена в размер на 8,00 лева. 

Въз основа на проведения жребий между „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира участника, за когото е изтеглено 
числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно взе 
решение и определи „МЕДЕКС” ООД за изпълнител по номенклатура № 226 – 
„Metoprolol Solution for injection 1 mg/ml - 5 ml mg 10 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък”  от обществената поръчка,  с предлагана цена в 
размер на 39,80 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „МЕДОФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира участника, за когото е 
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изтеглено числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе решение и определи „МЕДОФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 232 – „Carvedilol Tablet 6.25mg 30 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък”  от обществената поръчка,  с предлагана цена в 
размер на 0,89 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „МЕДЕКС” ООД и „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД, след като комисията констатира участника, за когото е изтеглено 
числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно взе 
решение и определи „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по номенклатура № 
312 – „Cefuroxime Film coated tablet 500mg 20 оп.” от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка,  с предлагана цена в 
размер на 18,96 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира участника, за когото е 
изтеглено числото „1” в жребия,  съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе решение и определи „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 450 – „Hydroxyzine Film coated tablet 25mg 25 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък”  от обществената поръчка,  с предлагана цена 
в размер на 2,82 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира 
участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от 
ППЗОП, комисията единодушно взе решение и определи „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД за изпълнител по номенклатура № 625 – „Paracetamol Oral solution, 30 mg/ml - 90 
ml, Pack: 1  бр.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от 
обществената поръчка,  с предлагана цена в размер на 2,40 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира участника, за когото е 
изтеглено числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе решение и определи „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за изпълнител по 
номенклатура № 652 – „Erdosteine Capsules, 300mg, Pack: 20 оп.” от обособена 
позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са 
извън тези по Позитивния лекарствен списък” от обществената поръчка,  с предлагана 
цена в размер на 13,86 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, след като комисията констатира участника, за когото е 
изтеглено числото „1” в жребия, съгласно чл.58 ал.3 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе решение и определи „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за изпълнител по 
номенклатура № 678 – „Ciprofloxacin Ear/eye drops, solution, 3 mg/ml - 5 ml, Pack: 1 
бр.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък”от обществената 
поръчка,  с предлагана цена в размер на 5,81 лева.  

Въз основа на проведения жребий между „БУЛМАР МЛ” ООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, чиито оферти са класирани на второ място, с 
предложена една и съща втора по ред най-ниска цена, след като комисията 
констатира участника, за когото е изтеглено числото „1” в жребия, по арг. от чл.58 
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ал.3 от ППЗОП, във връзка с чл.112 ал.3 от ЗОП и чл.68 ал.2 от ППЗОП, комисията 
единодушно взе решение и определи „БУЛМАР МЛ” ООД за „втория класиран 
участник” по номенклатура № 735 – „Ethanol Cutaneous solution, 70%  - 80 g, Pack: 1 
бр.” от обособена позиция № 4 – „Лекарствени продукти, отпускани без лекарско 
предписание”от обществената поръчка,  с предлагана цена в размер на 0,64 лева.  

За проведените публично жребии, комисията състави и подписа Протокол № 4 на 
20.08.2018г. 

 
 
4. Класиране на участниците: 
 
Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите и 

оценяването им, съобразно определения от Възложителя критерий за възлагане - 
„най-ниска цена”, с оглед подреждане на офертите спрямо получените оценки, на 
основание чл.61 т.7 от ППЗОП,  комисията класира участниците на първо и второ 
място по номенклатурите от обособените позиции от поръчката, по които офертите 
им са оценени. Класирането на участниците на първо и второ място по 
номенклатурите от петте обособени позиции от поръчката, поради големия обем 
информация, е посочено в Приложение № 1 към настоящия доклад.  

 
 
5. Мотивите за допускане на всеки един от участниците - „МЕДЕКС” 

ООД, „МЕДОФАРМА” ЕООД, „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БУЛМАР МЛ” ООД, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, „ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД и „НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД : 
Всеки от участниците съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Офертата на всеки от участниците, 
която е оценена от комисията по отделните номенклатури от обособените позиции на 
поръчката, съответства на предварително обявените условия на възложителя, вкл. 
съдържа всички необходими документи и информация, представените документи са 
редовни и направените предложения от участника отговарят на поставените 
изисквания.  

 
 
6. Предложение и мотиви за отстраняване от участие:  
 
Комисията, на основание чл.107 т.2 б.”а” от ЗОП и подточка 5 от т.3 

„Отстраняване от участие” от раздел ІІ „Условия за участие” на Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка от Документацията за поръчката,  предлага на възложителя 
за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-
Разград”АД по периодични заявки”, участниците с представените оферти по 
отделни обособени позиции от поръчката и отделните номенклатури в тях, както 
следва:  

6.1. „МЕДЕКС” ООД :  – от обособена позиция № 2 - „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката по следните номенклатури: номенклатура № 8 – 
„Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28оп.”, номенклатура № 129 – 
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„Glucose 10% - ecoflac Solution for infusion 500ml 1бр.”,  номенклатура № 150 – 
„Sodium chloride – ecoflac Solution for infusion 0,9%-1000ml ml 1бр.”,  
номенклатура № 155 – „Electrolytes/Sod.Chloride; Potassium Chloride; Ca 
Chlor.dihidrate sol.1000ml – ecoflac Solution for infusion 1000ml 1бр.”, 
номенклатура № 178 – „Lidocaine Solution for injection 20mg/ml-2ml mg 10оп.”,  
номенклатура № 353 – „Fluconazole Capsule, hard 150mg 3оп.”,  номенклатура № 
373 – „Ketoprofen Powder for solution for infusion100mg 1бр.”, номенклатура № 
393 – „Bupivacaine Heavy Solution for injection 5mg/ml - 4 ml  5оп.”, номенклатура 
№ 403 – „Tramadol, Paracetamol Film coated tablet 37,5mg/325mg  mg 10оп.”, 
номенклатура № 498 – „Glucose, sodium chloride Solution for infusion 500ml 1бр.” и 
номенклатура № 502 – „Glucose Solution for injection/infusion 5% 250ml 1бр.”;  - от 
обособена позиция № 3 - „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката по 
следните номенклатури: номенклатура № 605 – „Filgrastim30 MIU/0,5ml solution 
for injection or infusion Pre-filled syringe 0,5ml x 1, Solution for injection/infusion, 
30MIU/0,5 ml, Pack:1  бр.” и номенклатура № 651 – „Ambroxol Oral solution, 
3mg/ml - 100ml, Pack: 1 бр.”,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: а/ по 
номенклатури №№ 8, 129, 150, 155, 178, 353, 373, 498 и 502 - в техническото 
предложение по обособена позиция № 2, видно от посочената информация за 
лекарствените продукти, които предлага в документа – „Приложение към Техническо 
предложение по обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по номенклатурите, които не съответстват на поставените 
изисквания за тези продукти. Предложените лекарствени продукти по номенклатури 
№ 8, № 178 и № 353 – не съответстват на поставените изисквания, тъй като не са 
включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък /ПЛС/ към датата на 
подаване на офертата; по номенклатури № 129, № 150 и № 155 - не съответстват на 
поставените изисквания в Техническата спецификация, с оглед вида и материала на 
опаковката; по номенклатура № 373 - не съответства на поставените изисквания в 
Техническата спецификация по начин на приложение и вид опаковка;  по 
номенклатури № 498 и № 502 - не съответстват на поставените изисквания за 
анатомотерапевтичен код /АТС-код/ на продукта и вид опаковка, като лекарствените 
продукти по номенклатури №№ 150, 155, 373, 498 и 502 са предложени от участника 
и по други номенклатури в същата обособена позиция, по които отговарят на 
поставените изисквания на възложителя.; б/ по номенклатура № 393 и 
номенклатура № 403 -  в ценовото предложение по обособена позиция № 2, видно от 
документа - „Приложение към Ценово предложение по обособена позиция № 2”, 
участникът е предложил цена за всеки от лекарствените продукти по тези 
номенклатури, която не съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава 
цената, определена в чл.55 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти (обн. ДВ бр.40/2013г.) 
/НУПРРРЦЛП/ за съответния лекарствен продукт с посочената от възложителя 
опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, посочена в колона 
„Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” (колона М) на 
Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на настоящата процедура.; 
в/ по номенклатура № 605 и номенклатура № 651 - в техническото предложение по 
обособена позиция № 3, видно от посочената информация за лекарствените продукти, 
които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по 
обособена позиция № 3”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по тези две номенклатури с лекарствени продукти с търговски 
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наименования, които не съответстват на поставените изисквания, тъй като не са 
включени в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по 
лекарско предписание, воден от Националния съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти /НСЦРЛП/, а лекарственият продукт по номенклатура № 605 
е в Приложение № 2 на ПЛС.; 

6.2. „МЕДОФАРМА” ЕООД : - от обособена позиция № 2 - „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката по следните номенклатури: номенклатура № 17 – 
„Metoclopramide Solution for injection 10mg/2ml mg  25оп”, номенклатура № 264 – 
„Valsartan Film coated tablet 160mg 28оп” и номенклатура № 441 – „Aripiprazole 
Tablet 15mg 28оп.”; - от обособена позиция № 3 - „Лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката: по номенклатура № 584 – „Amoxicilline, clavulanic acid Film 
coated tablet, 500mg/125mg, Pack:21 оп.”,    поради това, че представената оферта 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните 
причини:  а/ по номенклатура № 441 - в техническото предложение по обособена 
позиция № 2, в документа – „Приложение към Техническо предложение по обособена 
позиция № 2”, в колона 10, за номенклатурата участникът не е посочил информация 
за притежателя на разрешението за употреба на предложения от него лекарствен 
продукт, поради което направеното предложение за изпълнение на поръчката по тази 
номенклатура от обособената позиция е непълно и не съответства на поставените 
изисквания.; б/ по номенклатура № 17 и номенклатура № 264 - в ценовото 
предложение по обособена позиция № 2, видно от документа - „Приложение към 
Ценово предложение по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за 
лекарствения продукт по номенклатура № 17, която не съответства на поставените 
изисквания, тъй като надвишава цената, определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за 
съответния лекарствен продукт с посочената от възложителя опаковка, а именно – 
надвишава референтната стойност, посочена в колона „Стойност за опаковка, 
изчислена на база референтна стойност” (колона М) на Приложение № 2 на ПЛС, в 
сила към датата на откриване на настоящата процедура, а за номенклатура № 264 в 
колона 11, участникът не е посочил „предлаганата цена”, представляваща единична 
цена в лева с ДДС на предложения от него лекарствен продукт, поради което 
направеното предложение за изпълнение на поръчката по тази номенклатура от 
обособената позиция е непълно и не съответства на поставените изисквания. ; в/ по 
номенклатура № 584 - в техническото предложение по обособена позиция № 3, 
видно от посочената информация за лекарствените продукти, които предлага в 
документа – „Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 3”, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по тази 
номенклатура, което не съответства на поставените изисквания в Техническата 
спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната опаковка на 
продукта, като участникът не е посочил, че предлага количество съответстващо 
напълно и приравнено на изисканото от възложителя. ; 

6.3. „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД : от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката по следните номенклатури:  
номенклатура № 290 – „Dexamethasone Solution for injection 4mg/ml - 1ml 25оп.”, 
номенклатура № 344 – „Levofloxacin Solution for infusion 5mg/ml - 100ml 5оп.” и 
номенклатура № 345 – „Vancomycin Powder for solution for infusion 1000mg 5оп.”,    
поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини: а/ по номенклатура № 290 - в 
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ценовото предложение по обособена позиция № 2, видно от документа - 
„Приложение към Ценово предложение по обособена позиция № 2”, участникът е 
предложил цена за лекарствения продукт по номенклатура № 290, която не 
съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава цената, определена в 
чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с посочената от възложителя 
опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, посочена в колона 
„Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” (колона М) на 
Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на настоящата процедура; 
б/ по номенклатура № 344 и номенклатура № 345 – в техническото предложение по 
обособена позиция № 2, видно от посочената информация за лекарствените продукти, 
които предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по 
обособена позиция № 2”, участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по тези две номенклатури, които не съответстват на поставените 
изисквания в Техническата спецификация за количеството лекарствен продукт в 
окончателната опаковка на продукта, като участникът не е посочил, че предлага 
количество съответстващо напълно и приравнено на изисканото от възложителя. 

6.4. „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД :  от обособена позиция № 
3 - „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези 
по Позитивния лекарствен списък” от поръчката: по номенклатура № 623 – 
„Metamizole sodium Tablet, 500mg, Pack:20 оп.”,    поради това, че представената 
оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, тъй като 
в техническото предложение по обособена позиция № 3, видно от посочената 
информация за лекарствения продукт, който предлага в документа – „Приложение 
към Техническо предложение по обособена позиция № 3”, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по тази номенклатура,  с лекарствен 
продукт с търговско наименование, който не съответства на поставените изисквания, 
тъй като не е включен в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, 
отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП. 

6.5. „БУЛМАР МЛ” ООД : от обособена позиция № 2 - „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката по следните номенклатури: номенклатура № 278 – 
„Povidone - iodine Cutaneous solution 7,5g/100g (iodine 10%) - 1000ml 1бр.”, 
номенклатура № 279 –„ Povidone- iodine Cutaneous solution 7,5g/100g (iodine 10%) 
- 100ml 1бр.”, номенклатура № 280 – „Povidone - iodine cutaneous solution 100ml 
1бр.”, № 281 – „Povidone- iodine cutaneous solution 1000ml 1бр.” и номенклатура 
№ 282 – „Povidone- iodine Ointment 10%-100g 1бр.”,    поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: а/ по номенклатура № 278, номенклатура № 
279 и номенклатура № 282 - в техническото предложение по обособена позиция № 
2, видно от посочената информация за лекарствените продукти, които предлага в 
документа – „Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 2”, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по тези три 
номенклатури, които не съответстват на поставените изисквания за тези продукти 
като по номенклатури № 278 и № 279 – не съответстват на поставените изисквания в 
Техническата спецификация за количество на активното вещество, а по номенклатура 
№ 282 – не съответстват на поставените изисквания в Техническата спецификация за 
количеството лекарствен продукт в окончателната опаковка на продукта ио 
участникът не е посочил, че предлага количество съответстващо напълно и 
приравнено на изисканото от възложителя.; б/ по номенклатура № 280 и по 
номенклатура № 281 - в ценовото предложение по обособена позиция № 2, видно от 
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документа - „Приложение към Ценово предложение по обособена позиция № 2”, 
участникът е предложил цена за всеки от лекарствените продукти по тези две 
номенклатури, която не съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава 
цената, определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с 
посочената от възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, 
посочена в колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” 
(колона М) на Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на 
настоящата процедура. 

6.6. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД : - от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката по следните номенклатури: 
номенклатура № 17 – „Metoclopramide Solution for injection 10mg/2ml mg 25оп.”, 
номенклатура № 105 – „Erythropoietin(Epoetin zeta) Solution for injection 
2000IU/0.6 ml 6оп.”,  номенклатура № 106 – „Erythropoietin(Epoetin zeta) Solution 
for injection 3000IU/0.9 ml 6оп.”,  номенклатура № 162 – „Electrolytes/Sodium 
chloride, Potassium chloride, Sodium lactate, Calcium chloride - ecoflac Solution for 
infusion 500ml 6.80g/l /0.30g/l / 0.20g/l / 0.37g/l / 3.27g/l / 0.67g/l  ml 1бр.”, 
номенклатура № 177 – „Lidocaine Solution for injection 10mg/ml-10ml mg 50оп.”, 
номенклатура № 179 – „Lidocaine Solution for injection 20mg/ml-10ml mg 50оп.”, 
номенклатура № 215 – „Pentoxifylline Solution for injection 20mg/ml - 5ml mg 
10оп.”, номенклатура № 302 – „Cinacalcet Tablet 30mg 28оп.”, номенклатура № 
306 – „Tigecycline Powder for solution for infusion 50mg/5ml mg 1бр.”, 
номенклатура № 309 – „Piperacillin, Tazobactam Powder for solution for 
injection/infusion 4g/0,5g g 1бр.”, номенклатура № 319 – „Cefoperazone Powder for 
solution for injection 2000mg 10оп.”, номенклатура № 337 – „Amikacin Solution for 
infusion 5 mg/ml -100 ml mg 10оп.”, номенклатура № 338 – „Amikacin Solution for 
infusion 2,5 mg/ml -100 ml 10 оп.”, номенклатура № 341 – „Ciprofloxacin 
Concentrate for solution for infusion 10 mg/ml -10 ml mg 10оп.”, номенклатура № 
344 – „Levofloxacin Solution for infusion 5 mg/ml - 100 ml 5оп.”, номенклатура № 
345 – „Vancomycin Powder for solution for infusion 1000 mg 5оп.”, номенклатура № 
364 – „Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm Solution for infusion 
50 mg/ml - 5 ml mg 1 бр.”, номенклатура № 367 – „Filgrastim Solution for 
injection/infusion 30 MIU/ 0,5 ml mg 1 бр.”, номенклатура № 373 – „Ketoprofen 
Powder for solution for infusion 100 mg 1 бр.”, номенклатура № 384 – „Sevoflurane 
Inhalation vapour, liquid 250m l6оп.”, номенклатура № 385 – „Sevoflurane + 
изпарител със затворена система за пълнене без адаптор Inhalation vapour, liquid 
250 ml 1 бр.”,  номенклатура № 402 – „Tramadol Solution for injection 50 mg/ml-2 
ml 10оп.”, номенклатура № 412 – „Valproic acid Solution for injection/infusion 100 
mg/ml-5 ml mg 5 оп.”,  номенклатура № 455 – „Escitalopram Film coated tablet 
10mg 30оп.”, номенклатура № 462 – „Piracetam Film coated tablet 1200 mg 20 оп.”, 
номенклатура № 497 – „Glucose, sodium chloride Solution for infusion 50g/9g/l - 500 
ml g 1бр.”, номенклатура № 498 – „Glucose, sodium chloride Solution for infusion 
500ml 1бр.”, номенклатура № 512 – „Tetanus toxoid Suspension for injection 0,5 ml 
(1 dose) 1 бр.”, номенклатура № 513 – „Mycobacterium bovis BCG Powder and 
solvent for suspension for injection 10 doses amp.+solv. 1 ml amp 1бр.” и 
номенклатура № 514 – „Tuberculini purified Protein Derivative for human use 
Solution for injection 5 TU/0.1 ml flac. x 1 ml  (10 дози) 1 бр.”;    - от обособена 
позиция № 3 - „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са 
извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката по следните 
номенклатури: номенклатура № 523 – „Nystatin Tablet, 500000, IU, Pack: 20 оп.”, 
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номенклатура № 541 – „Folic acid Tablet, 5 mg, Pack: 100 оп.”, номенклатура № 
552 – „Torasemidе Tablet, 200 mg, Pack: 30 оп.”, номенклатура № 555 – 
„Rosuvastatin Film coated tablet, 5 mg, Pack: 28 оп.”, номенклатура № 568 – 
„Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin Ointment, 0,5 mg/g + 10 mg/g + 1 mg/g 
ointment 15 g x 1, Pack: 1 бр.”, номенклатура № 571 – „Dydrogestereone Film coated 
tablet, 10 mg, Pack: 20 оп.”, номенклатура № 583 – „Amoxicilline, clavulanic acid 
Powder for oral suspension, 125 mg/31,25 mg/5 ml - 100 ml, Pack: 1 бр.”, 
номенклатура № 590 – „Sulfamethoxazole, Trimethoprim Tablet, 480 mg, Pack: 20 
оп.”, номенклатура № 591 – „Azithromycin caps, 250 mg, Pack: 8 оп.”, 
номенклатура № 605 – „Filgrastim 30 MIU/0,5ml solution for injection or infusion 
Pre-filled syringe 0,5ml x 1, Solution for injection/infusion, 30 MIU/0,5 ml, Pack: 1 
бр.”, номенклатура № 611 – „Nimesulide Tablet, 100mg, Pack: 10 оп.”, 
номенклатура № 615 – „Allopurinol Tablet, 100mg, Pack: 50 оп.”, номенклатура № 
620 – „Lidocaine Ointment, 5% - 40g, Pack: 1 бр.”, номенклатура № 622 – 
„Metamizole sodium Oral drops, solution, 500mg/ml, -20 ml, Pack: 1 бр.”, 
номенклатура № 623 – „Metamizole sodium Tablet, 500mg, Pack: 20 оп.”, 
номенклатура № 632 – „Diazepam Tablet, 10 mg, Pack: 20 оп.”, номенклатура № 
647 – „Beclometasone sol. inh. pres., 250mcg/dose - 200 doses, Pack: 1 бр.”, 
номенклатура № 651 – „Ambroxol Oral solution, 3 mg/ml - 100 ml, Pack: 1 бр.”, и 
номенклатура № 660 – „Gentamicin Eye ointment, 3 mg/g, Pack: 1 бр.”, 
номенклатура № 672 – „Hydrocortisone, Chloramphenicol Eye drops, suspension, 5 
mg, Pack: 1 бр.” и номенклатура № 681 – „Water for injection Solvent for parenteral 
use, 500 ml, Pack: 1 (polyethylene bottles) бр.”;   - от обособена позиция № 4 - 
„Лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание” от поръчката по 
следните номенклатури: номенклатура № 703 – „Loperamide Capsule, hard, 2, mg, 
Pack: 10 оп.”, номенклатура № 709 – „Pancreatine (Lipase/Amylase/Protease) 
Gastro resistant tablet, 10000 Ph. Eur. U, Pack: 10 оп.”, номенклатура № 739 – 
„Ibuprofen Oral suspension, 20mg/ml 100ml, Pack: 1 бр.” и номенклатура № 762 – 
„Loratadine Syrup,  mg/ml - 120 ml, Pack: 1 бр.”,    поради това, че представената 
оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
следните причини: а/ по номенклатури №№ 162, 177, 179, 215, 302, 309, 319, 341, 
344, 345, 384, 402, 455, 497, 498 и 513 -  в техническото предложение по обособена 
позиция № 2, видно от посочената информация в документа – „Приложение към 
Техническо предложение по обособена позиция № 2”, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по тези номенклатури, които не 
съответстват на поставените изисквания за тези продукти като предложените 
лекарствени продукти по номенклатури №№ 162, 319, 497, 498 и 513 - не съответстват 
на поставените изисквания в Техническата спецификация за състав на продуктите; по 
номенклатури №№ 177, 179, 215, 341, 344, 345, 384, 402 и 455 – не съответства на 
поставените изисквания в Техническата спецификация за количеството лекарствен 
продукт в окончателната опаковка на продукта, като участникът не е посочил, че 
предлага количество съответстващо напълно и приравнено на изисканото от 
възложителя; а по номенклатури № 302 и № 309 – участникът не е предложил 
лекарствени продукти за доставка, като не е посочил изисканата информация за - 
търговско наименование на лекарствения продукт, лекарствена форма, количество 
лекарствено вещество, количество лекарствен продукт в една опаковка и притежател 
на разрешението за употреба, като по двете номенклатури в съответните колони 9 и 
10 на документа - „Приложение към Техническо предложение по обособена позиция 
№ 2”, е изписан текст : „#N/A”. ; б/ по номенклатури №№ 17, 105, 106, 306, 337, 338, 
364, 367, 373, 385, 412, 462, 512 и 514 - в ценовото предложение по обособена 
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позиция № 2, видно от документа - „Приложение към Ценово предложение по 
обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за всеки от лекарствените 
продукти по тези номенклатури, която не съответства на поставените изисквания, тъй 
като надвишава цената, определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен 
продукт с посочената от възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната 
стойност, посочена в колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна 
стойност” (колона М) на Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на 
настоящата процедура.; в/ по номенклатури №№ 541, 555, 591, 605, 611, 615, 622, 
623, 647, 651 и 660 - в техническото предложение по обособена позиция № 3, видно 
от посочената информация за лекарствените продукти, които предлага в документа – 
„Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 3”, участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по тези номенклатури, които не 
съответстват на поставените изисквания за тези продукти, тъй като предложените 
лекарствени продукти по номенклатура № 541 - не съответства на поставените 
изисквания в Техническата спецификация за състав на продукта; по номенклатури 
№№ 555, 605, 622, 623, 647, 651 - не съответстват на поставените изисквания, тъй 
като не са включени в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, 
отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП, а лекарствените продукти по 
номенклатури № 555, 605 и 647 са в Приложение № 2 на ПЛС; по номенклатури № 
591 и № 615 - не съответстват на поставените изисквания в Техническата 
спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната опаковка на 
продукта и участникът не е посочил, че предлага количество съответстващо напълно 
и приравнено на изисканото от възложителя; по номенклатури № 611 и № 660 - не 
съответстват на поставените изисквания в Техническата спецификация за лекарствена 
форма, като лекарственият продукт по номенклатура № 611 не съответства и на 
поставените изисквания за количество на лекарствения продукт в окончателната 
опаковка. ; г/ по номенклатури №№ 523, 552, 568, 571, 583, 590, 620, 632, 672 и 681 - 
в ценовото предложение по обособена позиция № 3, видно от документа - 
„Приложение към Ценово предложение по обособена позиция № 3”, участникът е 
предложил цена за всеки от лекарствените продукти по тез номенклатури, която не 
съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава цената, определена в 
чл.21 т.2 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с посочената от 
възложителя опаковка, а именно – надвишава утвърдената пределна цена намалена 
със стойността на надценката на търговеца на дребно, посочени в колона „Утвърдена 
цена по елементи” на Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти 
отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП, в сила към датата на 
откриване на настоящата процедура. ; д/ по номенклатури №№ 703, 709, 739 и 762 - 
в техническото предложение по обособена позиция № 4, видно от посочената 
информация за лекарствените продукти, които предлага в документа – „Приложение 
към Техническо предложение по обособена позиция № 4”, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по тези номенклатури, които не 
съответстват на поставените изисквания за тези продукти като предложените 
лекарствени продукти по номенклатури № 703 и № 762 – не съответстват на 
поставените изисквания, тъй като не са включени в Регистъра на максималните 
продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, 
воден от НСЦРЛП; по номенклатура № 709 - не съответства на поставените 
изисквания в Техническата спецификация за състав на продукта и количество на 
лекарствения продукт в окончателната опаковка; по номенклатура № 739 – не 
съответства на поставените изисквания в Техническата спецификация за количество 
на активното вещество. ; 
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6.7. „ФАРКОЛ” АД – по всички обособени позиции от поръчката и 
номенклатурите в тях, по които е представена офертата, а именно:   от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката по следните номенклатури: 
№№ 9; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 74; 76; 80; 83; 125; 127; 129; 131; 132; 133; 140; 
145; 146; 147; 150; 152; 162; 163; 165; 167; 169; 170; 171; 189; 194; 199; 200; 202; 
204; 206; 212; 214; 220; 224; 228; 230; 231; 232; 233; 235; 236; 241; 246; 249; 251; 
253; 254; 259; 262; 264; 265; 266; 267; 269; 274; 275; 277; 278; 279; 307; 309; 313; 
315; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 331; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 349; 353; 
357; 368; 370; 371; 374; 391; 395; 398; 399; 400; 404; 405; 407; 409; 410; 412; 414; 
430; 431; 432; 434; 435; 438; 439; 453; 455; 456; 458; 459; 461; 472; 474; 479 и 502;   
от обособена позиция № 3 - „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката по 
следните номенклатури: №№ 523; 527; 531; 533; 560; 566; 579; 580; 581; 582; 595; 
611; 620; 623; 632; 641 и 642;   от обособена позиция № 4 - „Лекарствени продукти, 
отпускани без лекарско предписание” от поръчката по следните номенклатури: №№ 
695; 715; 718; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 741; 743 и 746   и  от обособена позиция 
№ 5 - „Ентерални храни за пиене и други продукти” от поръчката по следните 
номенклатури: №№ 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 779; 780 и 781,   поради това, 
че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:   а/ по обособена позиция № 2 - „Лекарствени 
продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен 
списък” от поръчката и номенклатурите в нея с номера 9; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 
74; 76; 80; 83; 125; 127; 129; 131; 132; 133; 140; 145; 146; 147; 150; 152; 162; 163; 
165; 167; 169; 170; 171; 189; 194; 199; 200; 202; 204; 206; 212; 214; 220; 224; 228; 
230; 231; 232; 233; 235; 236; 241; 246; 249; 251; 253; 254; 259; 262; 264; 265; 266; 
267; 269; 274; 275; 277; 278; 279; 307; 309; 313; 315; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 
331; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 349; 353; 357; 368; 370; 371; 374; 391; 395; 
398; 399; 400; 404; 405; 407; 409; 410; 412; 414; 430; 431; 432; 434; 435; 438; 439; 
453; 455; 456; 458; 459; 461; 472; 474; 479 и 502 - Техническото предложение по 
обособена позиция № 2 в офертата на „ФАРКОЛ” АД не съдържа всички необходими 
документи, с необходимите данни и информация и в определената от Възложителя 
форма, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, а именно: 
представеното Пълномощно от двама членове на съвета на директорите на 
дружеството, с дата 20.04.2018г., с което лицето /което не е законен представител на 
„Фаркол” АД/, подписало офертата, в т.ч. и техническото предложение, се 
упълномощава за това, е представено в оригинал, в писмена форма, но няма 
нотариална заверка на подписите на двамата упълномощители. Изискването за 
формата на пълномощното – писмена форма с нотариална заверка на подписа на 
упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и в т.3.7 изречение второ от т.3-
„Съдържание на офертата” и на раздел III от „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” от 
Документацията за поръчката.;   б/ по обособена позиция № 3 - „Лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния 
лекарствен списък” от поръчката и номенклатурите в нея с номера 523; 527; 531; 
533; 560; 566; 579; 580; 581; 582; 595; 611; 620; 623; 632; 641 и 642 - Техническото 
предложение по обособена позиция № 3 в офертата на „ФАРКОЛ” АД не съдържа 
всички необходими документи, с необходимите данни и информация и в 
определената от Възложителя форма, съгласно изискванията от Документацията за 
поръчката, а именно: представеното Пълномощно от двама членове на съвета на 
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директорите на дружеството, с дата 20.04.2018г., с което лицето /което не е законен 
представител на „Фаркол” АД/, подписало офертата, в т.ч. и техническото 
предложение, се упълномощава за това, е представено в оригинал, в писмена форма, 
но няма нотариална заверка на подписите на двамата упълномощители. Изискването 
за формата на пълномощното – писмена форма с нотариална заверка на подписа на 
упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и в т.3.7 изречение второ от т.3-
„Съдържание на офертата” и на раздел III от „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” от 
Документацията за поръчката. ;   в/ по обособена позиция № 4 - „Лекарствени 
продукти, отпускани без лекарско предписание” от поръчката и номенклатурите в 
нея с номера 695; 715; 718; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 741; 743 и 746  -  
Техническото предложение по обособена позиция № 4 в офертата на „ФАРКОЛ” АД 
не съдържа всички необходими документи, с необходимите данни и информация и в 
определената от Възложителя форма, съгласно изискванията от Документацията за 
поръчката, а именно: представеното Пълномощно от двама членове на съвета на 
директорите на дружеството, с дата 20.04.2018г., с което лицето /което не е законен 
представител на „Фаркол” АД/, подписало офертата, в т.ч. и техническото 
предложение, се упълномощава за това, е представено в оригинал, в писмена форма, 
но няма нотариална заверка на подписите на двамата упълномощители. Изискването 
за формата на пълномощното – писмена форма с нотариална заверка на подписа на 
упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и в т.3.7 изречение второ от т.3-
„Съдържание на офертата” и на раздел III от „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” от 
Документацията за поръчката. ;   г/ по обособена позиция № 5 - „Ентерални храни за 
пиене и други продукти” от поръчката и номенклатурите в нея с номера 767; 768; 
769; 770; 771; 772; 773; 779; 780 и 781 - Техническото предложение по обособена 
позиция № 5 в офертата на „ФАРКОЛ” АД не съдържа всички необходими 
документи, с необходимите данни и информация и в определената от Възложителя 
форма, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, а именно: 
представеното Пълномощно от двама членове на съвета на директорите на 
дружеството, с дата 20.04.2018г., с което лицето /което не е законен представител на 
„Фаркол” АД/, подписало офертата, в т.ч. и техническото предложение, се 
упълномощава за това, е представено в оригинал, в писмена форма, но няма 
нотариална заверка на подписите на двамата упълномощители. Изискването за 
формата на пълномощното – писмена форма с нотариална заверка на подписа на 
упълномощителя, фигурира в т.2 абзац 1 и в т.3.7 изречение второ от т.3-
„Съдържание на офертата” и на раздел III от „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” от 
Документацията за поръчката.; 

6.8.  „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД :  - от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката по следните номенклатури:  
номенклатура № 76 – „Heparin Solution for injection 5000IU/ml - 5ml IU 10 оп.”, 
номенклатура № 124 – „Amino acids, Ид. 3819 Solution for infusion 500 ml 1 бр.”, 
номенклатура № 125 – „Amino acids, Ид. 500 Solution for infusion Glass bottle 500 
ml x 1 ml 1 бр.”, номенклатура № 135 – „Combinations /Трикомпонентен разтвор 
за парентерално хранене през периферен или централен венозен източник, 16 
аминокиселини (8%), глюкоза (16 %), мастна емулсия (20 %) от 50:50 дълго - и 
средноверижни триглицериди, 1250 мл Emulsion for infusion 1250 ml 1 бр.”, 
номенклатура № 139 – „Combination /Трикомпонентен разтвор за парентерално 
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хранене през централен венозен източник, 16 аминокиселини (14.4%), глюкоза 
(36%), мастна емулсия (14.4%) от 5:4:1 средно-дълговерижни триглицериди и 
рибено масло, 1875мл Solution for infusion 1875 ml 1 бр.”, номенклатура № 167 – 
„Potassium chloride Concentrate for solution for infusion 149 mg/ml - 10 ml 20 оп.”,  
номенклатура № 168 – „Potassium chloride Concentrate for solution for infusion150 
mg/ml - 10 ml mg 50 оп.”,  номенклатура № 169 – „Sodium hydrogen carbonate 
Concentrate for solution for infusion 8,4 g/100 ml - 20 ml mg 5 оп.”,  номенклатура 
№ 170 – „Sodium chloride Solution for injection 9 mg/ml - 10 ml (0.9%) 20 оп.”, 
номенклатура № 279 – „Povidone- iodine Cutaneous solution 7,5g/100g (iodine 10%) 
- 100ml 1 бр.”, номенклатура № 280 – „Povidone- iodine cutaneous solution 100 ml 1 
бр.”, номенклатура № 281 – „Povidone- iodine cutaneous solution 1000 ml 1 бр.”, 
номенклатура № 336 – „Amikacin Solution for infusion10 mg/ml -100 ml mg 10 оп.”,  
номенклатура № 337 – „Amikacin Solution for infusion5 mg/ml -100 ml mg 10 оп.”,  
номенклатура № 338 – „Amikacin Solution for infusion 2,5 mg/ml -100 ml 10 оп.”, 
номенклатура № 389 – „Etomidate Emulsion for injection 2 mg/ml - 10 ml mg 10 
оп.”,  номенклатура № 390 – „Propofol, EDTA Emulsion for injection/infusion 10 
mg/ml - 20 ml 5 оп.”, номенклатура № 391 – „Propofol Emulsion for 
injection/infusion 10 mg/ml - 20 ml 5 оп.” и номенклатура № 500 – „Water for 
injection Solvent for parenteral use 10 ml 20 оп.”;  - от обособена позиция № 5 - 
„Ентерални храни за пиене и други продукти” от поръчката: номенклатура № 767 – 
„Ентерална храна за деца 200 ml бр.”,    поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните 
причини: а/ по номенклатури №№ 76, 124, 125, 139, 167, 168, 169, 170, 280, 281, 
336, 337, 338, 389, 390, 391 и 500 - в техническото предложение по обособена позиция 
№ 2, видно от посочената информация за лекарствените продукти, които предлага в 
документа – „Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 2”, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по тези 
номенклатури,  които не съответстват на поставените изисквания за тези продукти, 
тъй като предложените лекарствени продукти по номенклатури № 124 и № 125 - не 
съответстват на поставените изисквания в Техническата спецификация за съдържание 
на продуктите;  по номенклатура № 139 – не съответства на поставените изисквания, 
тъй като не е включен в Приложение № 2 на ПЛС към датата на подаване на 
офертата; по номенклатура № 168 - не съответства на поставените изисквания за 
процентно съдържание на активното вещество; по номенклатури № 280 и № 281 - не 
съответстват на поставените изисквания за количество на активното вещество; по 
номенклатура № 390 - не съответства на поставените изисквания в Техническата 
спецификация за състав на продукта, а по номенклатури №№ 76, 167, 169, 170, 336, 
337, 338, 389, 391 и 500 – участникът не е направил предложения за количеството 
лекарствен продукт в една опаковка и не е посочил тази информация в колона 9 на 
документа - „Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 2”, 
изискването, за което следва от образеца на самия документ и е посочено изрично в 
абзац 3, раздел „Общи изисквания към офертите” от точка I на „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка” от Документацията за поръчката.; б/ по номенклатура № 135 
и номенклатура № 279 - в ценовото предложение по обособена позиция № 2, видно 
от документа - „Приложение към Ценово предложение по обособена позиция № 2”, 
участникът е предложил цена за всеки от лекарствените продукти по тези 
номенклатури, която не съответства на поставените изисквания, тъй като надвишава 
цената, определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния лекарствен продукт с 
посочената от възложителя опаковка, а именно – надвишава референтната стойност, 



37 

посочена в колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност” 
(колона М) на Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на откриване на 
настоящата процедура. ;  в/ по номенклатура № 767 - в техническото предложение 
по обособена позиция № 5, видно от посочената информация за продуктите, които 
предлага в документа – „Приложение към Техническо предложение по обособена 
позиция № 5”, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
тази номенклатура с продукт, който не съответства на поставените изисквания, тъй 
като не е за деца.  

6.9.  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД : - от обособена позиция № 2 - 
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката по следните номенклатури: 
номенклатура № 5 – „Ranitidine Film coated tablet 300 mg 30 оп.”, номенклатура 
№ 8 – „Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28 оп.”, номенклатура № 9 
– „Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 30 оп.”, номенклатура № 72 – 
„Thioctic acid Film coated tablet 600 mg 30 оп.”, номенклатура № 126 – „Glucose - 
полиолефинов сак Solution for infusion 50 g/l - 500 ml g 1 бр.”, номенклатура № 
147 – „Sodium chloride - ecoflac Solution for infusion 0,9% - 500 ml ml 1 бр.”, 
номенклатура № 170 – „Sodium chloride Solution for injection 9 mg/ml - 10 ml 
(0.9%) 20 оп.”, номенклатура № 241 – „Lercanidipine Film coated tablet 10 mg 
30оп.”, номенклатура № 245 – „Verapamil Coated tablet 80 mg 50 оп.”, 
номенклатура № 267 – „CandesartanTablet 8 mg 30 оп.”, номенклатура № 275 – 
„Fenofibrate Capsule, hard 200 mg 30 оп.”, номенклатура № 307 – „Amoxicilline, 
clavulanic acid Film coated tablet 875 mg/125 mg mg 14 оп.”, номенклатура № 313 – 
„Cefuroxime Powder for solution for injection 1500 mg 1 бр.”, номенклатура № 314 
– „Cefuroxime Film coated tablet 500 mg 10 оп.”, номенклатура № 326 – 
„Clarithromycin Film coated tablet 500 mg 14 оп.”, номенклатура № 343 – 
„Levofloxacin Film coated tablet 500 mg 7 оп.”, номенклатура № 353 – „Fluconazole 
Capsule, hard 150 mg 3 оп.”, номенклатура № 368 – „Diclofenac Solution for 
injection 75 mg/3 ml mg 5 оп.”, номенклатура № 369 – „Diclofenac Gastro resistant 
tablet 50 mg 30 оп.”, номенклатура № 371 – „Meloxicam Solution for injection 15 
mg/1,5 ml mg 5 оп.”, номенклатура № 413 – „Valproic acid Powder and solvent for 
solution for injection 400 mg 4 оп.”, номенклатура № 420 – „Selegiline Tablet 5 mg 
30 оп.”, номенклатура № 448 – „Alprazolam Tablet 0.5 mg 30 оп.”, номенклатура 
№ 454 – „Sertraline Film coated tablet 50 mg 30 оп.”, номенклатура № 461 – 
„Piracetam Film coated tablet 800 mg 60 оп.”, номенклатура № 492 – „Latanoprost 
Eye drops, solution 50 mcg/ml - 2,5 ml mcg 1 бр.”, номенклатура № 512 – „Tetanus 
toxoid Suspension for injection 0,5 ml (1 dose) 1 бр.”;   - от обособена позиция № 3 - 
„Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са извън тези по 
Позитивния лекарствен списък” от поръчката по следните номенклатури:  
номенклатура № 555 – „Rosuvastatin Film coated tablet, 5 mg, Pack: 28 оп.”, 
номенклатура № 560 – „Gentamicin Ointment, 1 mg/g - 15 g, Pack: 1 бр.” и 
номенклатура № 565 – „Fluocinolone acetonide Ointment, 0,25 mg/g - 15 g, Pack: 1 
бр.”,    поради това, че представената оферта не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, по следните причини:  а/ по номенклатури №№ 
5, 8, 9, 72, 126, 147, 170, 241, 245, 267, 275, 307, 314, 326, 343, 353, 368, 369, 371, 420, 
448, 454, 461, 492 и 512 - в техническото предложение по обособена позиция № 2, 
видно от посочената информация за лекарствените продукти, които предлага в 
документа – „Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 2”, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по тези 
номенклатури, които не съответстват на поставените изисквания за тези продукти, 
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тъй като предложените лекарствени продукти по номенклатури №№ 5, 8, 9, 72, 170, 
241, 245, 275, 307, 314, 326, 343, 353, 368, 369, 371, 420, 448, 454, 461 и 492 – не 
съответстват на поставените изисквания, защото не са включени в Приложение № 2 
на ПЛС към датата на подаване на офертата, по номенклатури № 126 и № 147 - не 
съответстват на поставените изисквания в Техническата спецификация, с оглед вида 
на опаковката, а по номенклатури № 267 и № 512 - не съответстват на поставените 
изисквания в Техническата спецификация за състав на продукта. ; б/ по 
номенклатура № 313 и номенклатура № 413 - в ценовото предложение по 
обособена позиция № 2, видно от документа - „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № 2”, участникът е предложил цена за всеки от лекарствените 
продукти по двете номенклатури, която не съответства на поставените изисквания, 
тъй като надвишава цената, определена в чл.55 от НУПРРРЦЛП за съответния 
лекарствен продукт с посочената от възложителя опаковка, а именно – надвишава 
референтната стойност, посочена в колона „Стойност за опаковка, изчислена на база 
референтна стойност” (колона М) на Приложение № 2 на ПЛС, в сила към датата на 
откриване на настоящата процедура.; в/ по номенклатури №№ 555, 560 и 565 - в 
техническото предложение по обособена позиция № 3, видно от посочената 
информация за лекарствените продукти, които предлага в документа – „Приложение 
към Техническо предложение по обособена позиция № 3”, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по трите номенклатури, които не 
съответстват на поставените изисквания за тези продукти, тъй като предложеният 
лекарствен продукт по номенклатура № 555 - не съответства на поставените 
изисквания, защото не е включен в Регистъра на пределните цени на лекарствените 
продукти, отпускани по лекарско предписание, воден от НСЦРЛП, към датата на 
подаване на офертата, а по номенклатури № 560 и № 565 - не съответстват на 
поставените изисквания в Техническата спецификация с оглед текстурата на 
продуктите  

6.10.  „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД 
: от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 
и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката – по 
номенклатура № 420 – „Selegiline Tablet 5 mg 30 оп.” и по номенклатура № 435 – 
„Quetiapine Film coated tablet 100 mg 60 оп.”,  поради това, че представената 
оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
следните причини: В техническото предложение по обособена позиция № 2, видно 
от посочената информация за лекарствените продукти, които предлага в документа – 
„Приложение към Техническо предложение по обособена позиция № 2”, участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по тези номенклатури, които не 
съответстват на поставените изисквания за тези продукти като предложеният 
лекарствен продукт по номенклатура № 420 не съответства на поставените 
изисквания, тъй като не е включен в Приложение № 2 на ПЛС към датата на подаване 
на офертата, а по номенклатура № 435 - не съответства на поставените изисквания в 
Техническата спецификация за количеството лекарствен продукт в окончателната 
опаковка на продукта и участникът не е посочил, че предлага количество 
съответстващо напълно и приравнено на изисканото от възложителя.   

 
Комисията, на основание чл.107 т.3 предложение второ във връзка с 

чл.72 ал.3 от ЗОП и подточка 5 от т.3„Отстраняване от участие” от раздел ІІ 
„Условия за участие” на Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от Документацията за 
поръчката,  предлага на възложителя за отстраняване от процедурата за 
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възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени 
продукти за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични 
заявки”, участника - „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, с представената оферта по 
отделни номенклатури от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, 
включени в Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” 
от поръчката,  както следва по: - номенклатура № 73 – „Thioctic acid Solution for 
injection 600mg/24ml 5 оп.”; - номенклатура № 95 – „Saccharated iron oxide 
Solution for injection 20mg/ml - 5 ml 5 оп.”; - номенклатура № 107 – 
„Erythropoietin(Epoetin zeta Solution for injection) 4000 IU/0.4 ml 6 оп.”; - 
номенклатура № 109 – „Erythropoietin(Epoetin zeta) Solution for injection 6000 
IU/0.6 ml 6 оп.”; - номенклатура № 286 – „Terlipressin Solution for injection 0,1 
mg/ml - 2 ml mg 5 оп.”; - номенклатура № 322 – „Cefepime Powder for solution for 
injection/infusion 1 g 10 оп.”; - номенклатура № 323 – „Meropenem Powder for 
solution for injection/infusion 1000 mg 10 оп.”; - номенклатура № 331 – 
„Clindamycin Solution for injection 150 mg/ml - 4 ml mg 5 оп.”; - номенклатура № 
354 – „Fluconazole Solution for infusion 2 mg/ml - 100 ml mg 1 бр.”; -  номенклатура 
№ 391 – „Propofol Emulsion for injection/infusion 10 mg/ml - 20ml 5 оп.”,   поради 
това, че по всяка от тези номенклатури, участникът не е обосновал писмено и не 
е посочил обективни обстоятелства за предложената от него цена, която е по-
благоприятна с повече от 20 на сто от средната стойност на останалите 
предложения в офертите по същата съответна номенклатура от обособената 
позиция. 

 
 
7. Предложение за сключване на договори с класираните на първо място 

участници: 
 
Комисията предлага възложителят да сключи договор за обществена поръчка 

с участника, класиран на първо място по всяка съответна номенклатура от 
обособените позиции на поръчката, посочен в Приложение № 1 към настоящия 
доклад.  

Комисията предлага възложителят да сключи договор за обществена поръчка 
с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител на съответната 
номенклатура чрез жребий, по реда на чл.58 ал.3 от ППЗОП, както следва:  

- по номенклатура № 75 – „Acenocoumarol Tablet 4mg 20 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

- по номенклатура № 145 – „Sodium chloride Solution for infusion 9mg/ml - 100 
ml ml 1бр.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката 
- „МЕДЕКС” ООД; 

- по номенклатура № 194 – „Trimetazidine Modified release tablet 35 mg 60 
оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 
2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката - „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД; 

- по номенклатура № 226 – „Metoprolol Solution for injection 1 mg/ml - 5 ml 
mg 10 оп.” от обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в 
Приложение № 2 и Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък”  от поръчката 
- „МЕДЕКС” ООД; 
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- по номенклатура № 232 – „Carvedilol Tablet 6.25mg 30 оп.” от обособена 
позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и Приложение 
№ 3 на Позитивния лекарствен списък”  от поръчката - „МЕДОФАРМА” ЕООД; 

- по номенклатура № 312 – „Cefuroxime Film coated tablet 500mg 20 оп.” от 
обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и 
Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък” от поръчката - „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД; 

- по номенклатура № 450 – „Hydroxyzine Film coated tablet 25mg 25 оп.” от 
обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 и 
Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък”  от поръчката - „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД; 

- по номенклатура № 625 – „Paracetamol Oral solution, 30 mg/ml - 90 ml, Pack: 
1  бр.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката - 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

- по номенклатура № 652 – „Erdosteine Capsules, 300mg, Pack: 20 оп.” от 
обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък” от поръчката - 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

- по номенклатура № 678 – „Ciprofloxacin Ear/eye drops, solution, 3 mg/ml - 5 
ml, Pack: 1 бр.” от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, които са извън тези по Позитивния лекарствен списък”от 
поръчката - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД. 

 
 
8. Предложение за прекратяване на процедурата: 
 
Комисията предлага, на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП, възложителят да 

прекрати процедурата по номенклатурите от обособените позиции от поръчката, 
посочени в Приложение № 2 към настоящия доклад, за участие, по които в 
настоящата процедура, не е подадена нито една оферта, 

Комисията предлага, на основание чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП, възложителят да 
прекрати процедурата по номенклатурите от обособените позиции от поръчката, 
посочени в Приложение № 3 към настоящия доклад, за участие, по които в 
настоящата процедура, всички подадени оферти не отговарят на условията за 
представяне или са неподходящи.  

 
 
 
Комисията уведомява, че в офертите на участниците няма посочена 

конкретна информация с конфиденциален характер и изискване от участник за 
неразкриването й от възложителя. 

 
 
С така извършените действия, комисията изпълни поставените й задачи със 

Заповеди № Зап-95/27.04.2018г. и № Зап-137/13.08.2018г. на Изпълнителния директор 
на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД и приключи работата си на 20.08.2018г. 

 
Настоящият доклад се състави и подписа на 20.08.2018г., в един екземпляр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Класиране на участниците на първо и второ място 

по номенклатурите от петте обособени позиции от поръчката; 
2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, съдържащо информация за номенклатурите от 

обособените позиции на поръчката, за участие, по които в настоящата процедура, не е 
подадена нито една оферта;  

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, съдържащо информация за номенклатурите от 
обособени позиции на поръчката, за участие, по които в настоящата процедура, 
всички подадени оферти не отговарят на условията за представяне или са 
неподходящи; 

4. Протокол № 1, съставен на 20.07.2018г.; Протокол № 2 съставен на 
03.08.2018г.; Протокол № 3, съставен на 13.08.2018г.;  Протокол № 4, съставен на 
20.08.2018г.; с приложенията към протоколите, както и всички съобщения, 
уведомления, писма до участниците и други документи, изготвени в хода на работата 
на комисията; 

5. График и Допълнителен график за работата на комисията; 
6. Оферти от: „МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-385/24.04.2018г.; 

„МЕДОФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-386/25.04.2018г.; „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, с 
Вх.№ РД-387/25.04.2018г.; „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с Вх.№ РД-
388/25.04.2018г.; „БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-389/25.04.2018г.; „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-390/26.04.2018г.; „ФАРКОЛ” АД, с Вх.№ РД-
392/26.04.2018г.; „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-393/26.04.2018г.; 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-394/26.04.2018г.; „ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, с Вх.№ РД-395/26.04.2018г. и от 
„НОВИМЕД ФАРМА” ЕООД, с Вх.№ РД-396/26.04.2018г. 

 
 
 
 

      КОМИСИЯ: 
 

Председател: . . 
                       /д-р Петър Тодоров/ 

 

Членове: 1. . .      2. . .  
               /маг.фарм. Виолета Петрова/               /д-р Искра Цачева/ 

 

 

 3. . . .   4. . . 
                            /Станила Димова/                     /Цветелина Ботева/ 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Доклад по чл.103 ал.3 от ЗОП                                     стр.1 

 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на 

лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ"Св.Иван Рилски" - Разград" АД по периодични заявки" 
 ун.№ 007575-2018-0002 в РОП  

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  към ДОКЛАД по чл.103 ал.3 от ЗОП 
 
 
 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
ПО НОМЕНКЛАТУРИТЕ ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 
1 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК" 

 

Номер и наименование на номенклатурата на лекарствения продукт I МЯСТО 

№ Международно непатентно 
наименование  /INN/ 

Лекарствена 
форма 

Количество на 
активното лекарствено 

вещество 

Оконч. 
опаковка мярка УЧАСТНИК 

Предлагана 
цена                        

в лева с 
ДДС 

1 Zofenopril Film coated tablet 30 mg 28 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,86 

2 Zofenopril, Hydrochlorothiazide Film coated tablet 30 mg/12.5 mg 28 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 18,29 

4 Latanoprost, Timolol Eye drops, solution 0,125 mg/12,5mg/ml 
- 2,5 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,33 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 
2 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК" 

Номер и наименование на номенклатурата на 
лекарствения продукт I Място II Място 

№ 

Международно 
непатентно 

наименование  
/INN/ 

Лекарствена форма 

Количество 
на активното 
лекарствено 

вещество 

Ок
онч

. 
опа
ков
ка 

мяр
ка УЧАСТНИК 

Предл
агана 
цена                        

в лева 
с ДДС 

УЧАСТНИК 

Предла
гана 
цена                        

в лева с 
ДДС 

6 Ranitidine Solution for injection 25 
mg/ml - 
2 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 15,50     

7 Famotidine Powder and solvent for solution 
for injection 

20 mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,45 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,56 

8 Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,46     

10 Omeprazole Powder for solution for infusion 40 mg 10 оп. "МЕДЕКС" ООД 26,56 "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 38,00 

11 Pantoprazole Powder for solution for injection 40 
mg/10 
ml 

mg 10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,03 "МЕДЕКС" ООД 38,00 

12 Esomeprazole Powder for solution for 
injection/infusion 

40 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 79,20     

13 Papaverine Solution for injection 20 
mg/ml - 
1 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,50     

14 Drotaverine Solution for injection 40 mg 25 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,82 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 8,95 

15 Atropine Solution for injection 1mg/ml- 
1 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,38     

16 Butylscopolamine Solution for injection 20 
mg/ml - 
1 ml 

  10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 11,59 "МЕДОФАРМА" 

ЕООД 11,70 

17 Metoclopramide Solution for injection 10mg/2
ml 

mg 25 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 24,55     

19 Ondansetron Solution for injection/infusion 2 mg/ml 
- 4 ml 

  10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 16,68 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 17,10 

20 Ursodeoxycholic 
acid 

Capsule, hard 250 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 44,79 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 44,86 

21 L-Ornithine-L-
Aspartate 

Granules 3000 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 51,58     

22 L-Ornithine-L-
Aspartate 

Concentrate for solution for 
infusion 

5000mg/
10 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 88,80     

23 Silymarin Capsule, hard 90 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,30     

24 Macrogol, 
combinations 

Powder for oral solution 52.5 g 6 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,52 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 12,74 

26 Sulfasalazine Gastro resistant tablet 500 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,24 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 10,44 

27 Mesalazine Gastro resistant tablet 500 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 43,39 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 43,66 

28 Mesalazine Gastro-resistant prolonged-
release granules 

1000 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 129,36 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 131,86 

29 Mesalazine Gastro-resistant prolonged-
release granules 

3000 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 116,21 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 118,56 

30 Mesalazine Suppository 500 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,10     

31 Mesalazine Rectal suspension 4 g/60 
ml 

  7 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 59,66 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 60,06 

32 Multienzymes 
(lipase, protease 
etc.) 

Gastro resistant capsule, hard 300 mg 20 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,18 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 12,31 

33 Insulin (human), Ид. 
3290 

Solution for injection 300 IU 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 36,85     

34 Insulin (human), Ид. 
3135 

Solution for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  5 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 

38,45     
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35 Insulin (human), Ид. 
15450 

Solution for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 38,62     

36 Insulin lispro, Ид. 
1395 

Solution for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  10 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

142,14     

37 Insulin aspart, Ид. 
1203 

Solution for injection 100 
U/ml - 3 
ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 132,60     

38 Insulin glulisine Solution for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 53,20     

39 Insulin (human), Ид. 
3289 

Suspension for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 36,90     

40 Insulin (human), Ид. 
3134 

Suspension for injection 300 IU 5 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

38,45     

41 Insulin (human), Ид. 
15502 

Suspension for injection 300 IU 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 38,40     

42 Insulin (human), Ид. 
2777 

Suspension for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 36,95     

43 Insulin (human), Ид. 
3136 

Suspension for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  5 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

38,45     

44 Insulin (human), Ид. 
15503 

Suspension for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 38,40     

45 Insulin lispro, Ид. 
1397 

Suspension for injection 100 
IU/ml - 
3 ml 

  10 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

214,00     

46 Insulin aspart, Ид. 
1204 

Suspension for injection 100 
U/ml - 3 
ml 

IU 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 132,60     

47 Insulin glargine, Ид. 
3291 

Solution for injection 100 
IU/ml – 
3 ml 

IU 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 83,10     

48 Insulin glargine, Ид. 
4061 

Solution for injection 300 
IU/ml – 
1,5 ml 

IU 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 128,35     

49 Insulin detemir Solution for injection 100 
U/ml - 3 
ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 232,30     

50 Insulin degludec Solution for injection 100 
IU/ml – 
3 ml 

IU 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 136,25     

51 Metformin Film coated tablet 500 mg 100 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,71 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,09 

52 Metformin Film coated tablet 850 mg 30 оп. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,36 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

1,58 

53 Metformin Film coated tablet 1000 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,48     

54 Glipizide Tablet 5 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,00     

55 Gliclazide Modified release tablet 60 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,47     
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56 Glimepiride Tablet 1 mg 30 оп. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 0,88 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

1,00 

57 Glimepiride Tablet 2 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,56 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,00 

58 Glimepiride Tablet 3 mg 30 оп. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,22 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

3,00 

59 Acarbose Tablet 100 mg 30 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

6,80 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 6,97 

60 Calcitriol Capsule, soft 0.25 mcg 30 оп. "МЕДЕКС" ООД 5,19 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 5,22 

62 Thiamine Solution for injection 40 
mg/ml-2 
ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,50     

63 Ascorbic acid Solution for injection 100 
mg/ml – 
5ml 

mg 10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 10,65 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 10,70 

64 Ascorbic acid Solution for injection 100 
mg/ml – 
2ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,90     

65 Pyridoxine Solution for injection 50 
mg/ml-2 
ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,50     

67 Calcium gluconate Solution for injection 8,94mg 
/ml-10 
ml 

mg 50 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 102,50 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 105,00 

69 Magnesium sulfate Solution for injection 403 mg/ 
10 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,63 "МЕДЕКС" ООД 17,10 

70 Ademetionine Powder and solvent for solution 
for injection 

500 mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 31,25 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 31,80 

71 Ademetionine Gastro resistant tablet 500 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 22,26 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 22,34 

72 Thioctic acid Film coated tablet 600 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 20,40     

73 Thioctic acid Solution for injection 600 mg/
24 
ml 

5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 34,67 "МЕДЕКС" ООД 38,25 

74 Thioctic acid Solution for injection 600 mg/
50 
ml 

5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 47,00 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 47,70 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,47     

75 Acenocoumarol Tablet 4 mg 20 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,47     

76 Heparin Solution for injection 5000IU/
ml - 5ml 

IU 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 58,90 "МЕДЕКС" ООД 60,42 

77 Nadroparin Solution for injection 3800 IU 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 30,50 "МЕДЕКС" ООД 30,66 

78 Nadroparin Solution for injection 5700 IU 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 46,70 "МЕДЕКС" ООД 46,90 

79 Bemiparin Solution for injection 3500 IU 
anti-
Xa/0,2 
ml 

  2 оп. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,30 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 12,32 

80 Clopidogrel Film coated tablet 75 mg 30 оп. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,10 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

5,04 
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81 Ticagrelor Film coated tablet 90 mg 56 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 129,36 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 131,94 

82 Alteplase Powder and solvent for solution 
for injection 

50 mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 731,26 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 734,40 

83 Reteplase Powder and solvent for solution 
for injection 

10 U 
(1U/ml-
10 ml) 

  2 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1 595,38 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 1 604,04 

87 Fondaparinux Solution for injection 2,5 
mg/0,5 
ml 

  10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 72,46 "МЕДЕКС" ООД 72,82 

88 Fondaparinux Solution for injection 7.5 
mg/0.6 
ml 

  10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 218,22 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 219,48 

89 Phytomenadion Solution for injection 10 mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,83     

90 Human fibrinogen Powder for solution for 
injection/infusion 

1 g 1 бр. "НОВИМЕД 
ФАРМА"ЕООД 713,18     

91 Human Prothrombin 
Complex 

Powder and solvent for solution 
for injection 

500 IU 1 бр. "ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 356,55     

92 Human coagulation 
factor VIII 

Powder and solvent for solution 
for injection 

500 IU 1 бр. "НОВИМЕД 
ФАРМА"ЕООД 272,00 "МЕДЕКС" ООД 299,98 

93 Eptacog alfa 
(activated) 

Powder and solvent for solution 
for injection 

2 mg 
(100KIU
) 

  1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2 486,20 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 2 556,00 

94 Ferric 
carboxymaltose 

Solution for injection/infusion 50 mg 
iron/ml - 
10 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 200,07 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕОО
Д 

200,45 

95 Saccharated iron 
oxide 

Solution for injection 20 
mg/ml - 
5 ml 

  5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 55,32 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 62,00 

96 Iron(III)- hydroxide 
dextran complex 

Solution for injection 50 
mg/ml - 
2 

ml 5 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 52,60     

98 Cyanocobalamin Solution for injection 1 mg/ml 
- 1 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 14,80     

99 erythropoietin 
(Epoetin alfa) 

Solution for injection 2000 
IU/1 ml 

  6 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 77,28     

100 erythropoietin 
(Epoetin alfa) 

Solution for injection 3000 
IU/0,3 
ml 

  6 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 115,92     

101 erythropoietin 
(Epoetin alfa) 

Solution for injection 4000 
IU/0,4 
ml 

  6 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 154,56     

102 erythropoietin 
(Epoetin alfa) 

Solution for injection 10000 
IU/1 ml 

  6 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 419,40     

103 Erythropoietin(Epoe
tin beta) 

Solution for injection 2000 
IU/0,3 
ml 

  6 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 16,13     

104 Erythropoietin(Epoe
tin beta) 

Solution for injection 4000 
IU/0,3 
ml 

  6 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 32,22     

105 Erythropoietin(Epoe
tin zeta) 

Solution for injection 2000 
IU/0.6 
ml 

  6 оп. "ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 14,30 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 79,08 

106 Erythropoietin(Epoe
tin zeta) 

Solution for injection 3000 
IU/0.9 
ml 

  6 оп. "ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 21,42 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 118,62 

107 Erythropoietin(Epoe
tin zeta) 

Solution for injection 4000 
IU/0.4 
ml 

  6 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 25,48 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 158,16 

108 Erythropoietin(Epoe
tin zeta) 

Solution for injection 5000 
IU/0.5 
ml 

  6 оп. "ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 35,70     

109 Erythropoietin(Epoe
tin zeta) 

Solution for injection 6000 
IU/0.6 
ml 

  6 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 38,22 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 239,94 
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110 Erythropoietin(Epoe
tin zeta) 

Solution for injection 10000 
IU/1,0 
ml 

  6 оп. "ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 55,20 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 305,34 

111 Darbepoetin alfa Solution for injection 60 
mcg/0,3 
ml 

mcg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 163,39 "МЕДЕКС" ООД 165,60 

112 Darbepoetin alfa solution for injection in pre-
filled syringe with needle guard 

150 mcg
/0,3 
ml 

1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 408,19 "МЕДЕКС" ООД 414,20 

113 Darbepoetin alfa solution for injection in pre-
filled syringe with needle guard 

40 mcg
/0,4 
ml 

1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 109,16 "МЕДЕКС" ООД 110,48 

114 Darbepoetin alfa solution for injection in pre-
filled syringe with needle guard 

20 mcg
/0,5 
ml 

1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 54,80 "МЕДЕКС" ООД 55,20 

115 Darbepoetin alfa solution for injection in pre-
filled syringe with needle guard 

80 mcg
/0,4 
ml 

1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 217,93 "МЕДЕКС" ООД 220,80 

116 Methoxy 
polyethylene glycol-
epoetin beta 

Solution for injection 75 
µg/0,3 
ml 

  1 бр. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 234,31     

117 Methoxy 
polyethylene glycol-
epoetin beta 

Solution for injection 50 
µg/0,3 
ml 

  1 бр. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 156,22     

118 Methoxy 
polyethylene glycol-
epoetin beta 

Solution for injection 100 
µg/0,3 
ml 

  1 бр. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 312,94     

119 Methoxy 
polyethylene glycol-
epoetin beta 

Solution for injection 150 
µg/0,3 
ml 

  1 бр. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 475,40 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 486,00 

120 Albumin Solution for infusion 200 g/l - 
50ml 

ml 1 бр. "НОВИМЕД 
ФАРМА"ЕООД 50,70 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 57,50 

121 Albumin Solution for infusion 200 g/l - 
100 ml 

ml 1 бр. "НОВИМЕД 
ФАРМА"ЕООД 101,18 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 110,00 

122 Gelatin agents Solution for infusion 500 ml 1 бр. "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 11,40     

124 Amino acids, Ид. 
3819 

Solution for infusion 500 ml 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,44     

126 Glucose -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 50 g/l - 
500 ml 

g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,89     

127 Glucose -ecoflac Solution for injection/infusion 5% 500 ml 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,27     

128 Glucose -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 100 g/l - 
500 ml 

g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,45     

129 Glucose 10% -
ecoflac 

Solution for infusion 500 ml 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,49     

131 Combinations/Amin
o acids 

Solution for infusion 100 g/l - 
500 

ml 1 бр. 
"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 9,71     

132 Combinations/AMI
NO ACID 
10%+GLUCOSE 
19%+PURIFIED 
SOVBEAN OIL 
20% central 

Emulsion for infusion 1540 ml 1 бр. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 47,34 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕОО
Д 

47,62 

133 Combinations/AMI
NO ACID 
10%+GLUCOSE 
11%+PURIFIED 
SOVBEAN OIL 
20% peripheral 

Emulsion for infusion 1440 ml 1 бр. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 44,10 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕОО
Д 

44,52 
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134 Combination/Двуко
мпонентен разтвор 
за парентерално 
хранене през 
централен венозен 
източник, 16 
аминокиселини ( 
14 % ) и глюкоза ( 
48 % ), 1000 мл 

Solution for infusion 1000 ml 1 бр. 

"Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 29,29     

136 Combinations/Трик
омпонентен 
разтвор за 
парентерално 
хранене през 
периферен или 
централен венозен 
източник, 16 
аминокиселини ( 
8% ), глюкоза ( 16 
% ), мастна 
емулсия ( 20 % ) от 
50:50 дълго- и 
средноверижни 
триглицериди, 
1875 мл 

Emulsion for infusion 1875 ml 1 бр. 

"Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 57,18     

137 Combinations/Трик
омпонентен 
разтвор за 
парентерално 
хранене през 
централен венозен 
източник, 16 
аминокиселини ( 
9.6% ), глюкоза ( 
30% ), мастна 
емулсия ( 20% ) от 
5:4:1 средно-, 
дълговерижни 
триглицериди и 
рибено масло, 1875 
мл 

Emulsion for infusion 1875 ml 1 бр. 

"Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 62,29     

138 Combinations/Трик
омпонентен 
разтвор за 
парентерално 
хранене през 
централен венозен 
източник, 16 
аминокиселини ( 
14.4% ), глюкоза ( 
36% ), мастна 
емулсия ( 20% ) от  
5:4:1 средно-
,дълговерижни 
триглицериди и 
рибено масло, 1250 
мл 

Emulsion for infusion 1250 ml 1 бр. 

"Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 60,48     
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140 Combinations/AMI
NO 
ACID+13%GLUCO
SE+SOYBEAN OIL 
REFINED+MEDIU
M-CHAIN 
TRIGLICERIDES+
OLIVE OIL 
REFINED+FISH 
OIL, RICH IN 
OMEGA 3 ACIDS 
peripheral 1904 ml 

Emulsion for infusion 1904 ml 1 бр. 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 58,86     

141 Combinations, 
АМИНОКИСЕЛИ
НИ+ГЛЮКОЗА+М
АСЛИНОВО 
МАСЛО № 4Е  sol. 
1000 ml 

Emulsion for infusion 1000 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 55,85     

142 Combinations/АМИ
НОКИСЕЛИНИ+Г
ЛЮКОЗА+МАСЛ
ИНОВО МАСЛО 
№ 4Е  sol. 2000 ml  

Emulsion for infusion 2000 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 79,98     

143 Combinations/АМИ
НОКИСЕЛИНИ+Г
ЛЮКОЗА+МАСЛ
ИНОВО МАСЛО 
№ 5E sol. 2000 ml  

Emulsion for infusion 2000 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 82,98     

144 Combinations/АМИ
НОКИСЕЛИНИ+Г
ЛЮКОЗА+МАСЛ
ИНОВО МАСЛО 
№ 7E sol. 2000 ml  

Emulsion for infusion 2000 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 74,42     

"МЕДЕКС" ООД 0,79     
145 Sodium chloride Solution for infusion 9mg/ml 

- 100 ml 
ml 1 бр. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 0,79     

146 Sodium chloride Solution for infusion 9 mg/ml 
- 250 ml 

ml 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 0,92 "МЕДЕКС" ООД 0,94 

147 Sodium chloride -
ecoflac 

Solution for infusion 0,9% - 
500 ml 

ml 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,12     

148 Sodium chloride -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 9g/I - 
500 ml 

ml 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,66     

149 Sodium chloride -
стъкло 

Solution for infusion 9g/I - 
500 ml 

ml 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,21     

150 Sodium chloride -
ecoflac 

Solution for infusion 0,9% - 
1000 ml 

ml 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,61     

151 Sodium chloride -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 9g/I - 
1000 ml 

ml 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,55     

152 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;POTASS
IUM 
CHLORIDE;Ca 
CHLOR.DIHIDRA
TE sol. 500 ml -
ecoflac 

Solution for infusion 500 ml 1 бр. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,10     
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153 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;POTASS
IUM 
CHLORIDE;Ca 
CHLOR.DIHIDRA
TE sol. 500 ml -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 0.33 g/ 
0.3 g/ 
8.6 g/l - 
500 ml 

ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 1,68     

154 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;POTASS
IUM 
CHLORIDE;Ca 
CHLOR.DIHIDRA
TE sol. 500 ml -
стъкло 

Solution for infusion 0.33 g/ 
0.3 g/ 
8.6 g/l - 
500 ml 

ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 1,23     

156 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;POTASS
IUM 
CHLORIDE;Ca 
CHLOR.DIHIDRA
TE sol.1000 ml -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 0.33 g/ 
0.3 g/ 
8.6 g/l -
1000 ml 

ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 1,98     

158 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;SOD.LA
CTATE;POTAS.CH
LOR.;Ca 
CHLOR.DIHIDRA
TE sol. 500 ml -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 500 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 1,92     

159 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;SOD.LA
CTATE;POTAS.CH
LOR.;Ca 
CHLOR.DIHIDRA
TE sol. 500 ml -
стъкло 

Solution for infusion 500 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 1,29     

160 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;POTAS.
CHLOR.;MgCHLO
R.HEXAHYDRAT
E;SOD.ACETATE;
SOD.GLUCONATE 
sol. 500 ml -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 500 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 2,01     

161 Electrolytes/SOD.C
HLORIDE;POTAS.
CHLOR.;MgCHLO
R.HEXAHYDRAT
E;SOD.ACETATE;
SOD.GLUCONATE 
sol.1000 ml -
полиолефинов сак 

Solution for infusion 1000 ml 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 2,99     

164 Mannitol Solution for infusion 100g/l-
500 ml 

mg 1 бр. "МЕДЕКС" ООД 3,78     

166 Glucose Solution for injection 40 % - 
10 ml 

ml 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 39,50     

167 Potassium chloride Concentrate for solution for 
infusion 

149 
mg/ml - 
10 ml 

  20 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 9,16     

169 Sodium hydrogen 
carbonate 

Concentrate for solution for 
infusion 

8,4 
g/100 ml 
- 20 ml 

mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 35,58 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 36,20 

170 Sodium chloride Solution for injection 9 mg/ml 
- 10 ml 
(0.9%) 

  20 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

4,20 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 5,35 
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171 Alanyl glutamine Concentrate for solution for 
infusion 

200 
mg/ml - 
100 ml x 
1 

  1 бр. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 23,92     

173 Digoxin Solution for injection/infusion 0.25 
mg/ml - 
2ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,40     

175 Digoxin Tablet 0.25 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,14 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 3,23 

176 Metildigoxin Tablet 0,1 mg mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,18     

177 Lidocaine Solution for injection 10mg/ml
-10ml 

mg 50 оп. "МЕДЕКС" ООД 49,45 "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 49,50 

179 Lidocaine Solution for injection 20mg/ml
-10ml 

mg 50 оп. 

"МЕДЕКС" ООД 97,40 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

98,00 

181 Amiodarone Solution for infusion 50 
mg/ml-3 
ml 

mg 6 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,16 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 4,26 

182 Amiodarone Tablet 200 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,18 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,22 

183 Dopamine Concentrate for solution for 
infusion 

40 
mg/ml - 
5 ml 

mg 10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 17,90 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 18,90 

184 Dobutamine Solution for infusion 5 mg/ml 
- 50 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,46 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 8,76 

185 Epinephrine Solution for injection 1mg/ml 
- 1ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,10     

186 Glyceryl trinitrate Solution for infusion 1 mg/ml 
- 50 ml 

mg 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 9,84     

187 Pentaerithrityl Tablet 10 mg 50 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,57 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,59 

189 Isosorbide dinitrate Prolonged release tablet 20 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,33 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,80 

190 Isosorbide dinitrate Oromucosal spray, solution 1.25 
mg/dose 
- 300 
doses 

  1 бр. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,58 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 12,95 

192 Isosorbide 
mononitrate 

Prolonged release capsule, hard 40 mg 20 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,22 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,23 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,00     

194 Trimetazidine Modified release tablet 35 mg 60 оп. 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

8,00     

195 Ivabradine Film coated tablet 5 mg 56 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

17,70 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 23,78 

196 Ivabradine Film coated tablet 7.5 mg 56 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

25,30 "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 27,01 

197 Clonidine Tablet 0.15 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,48     

198 Clonidine Solution for injection 0.15 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,50     

199 Moxonidine Film coated tablet 0.2 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,33     

200 Rilmenidine Tablet 1 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,90 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 9,05 
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201 Prazosin Tablet 2 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,60     

202 Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg 20 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,30 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,79 

203 Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,23     

204 Indapamide Prolonged release tablet 1.5 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,44     

205 Furosemide Solution for injection 10 
mg/ml - 
2 ml 

mg 10 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

3,90 "МЕДЕКС" ООД 3,95 

206 Furosemide Tablet 40 mg 12 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 0,55 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 0,57 

207 Furosemide Tablet 40 mg 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 0,90     

208 Torasemide Solution for injection 10 mg/2 
ml 

mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,75 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,03 

209 Torasemide Solution for injection 20 mg/4 
ml 

mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 9,62 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 9,65 

210 Torasemide Tablet 5 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,02 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 4,03 

211 Torasemide Tablet 10 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,98 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 8,05 

212 Spironolactone Film coated tablet 25 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,33 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,86 

213 Spironolactone Film coated tablet 50 mg 30 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

5,76     

214 Triamterene, 
Hydrochlorothiazide 

Tablet 25mg/12
.5mg 

mg 50 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,70 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,72 

215 Pentoxifylline Solution for injection 20 mg/ 
ml - 5ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,60 "МЕДЕКС" ООД 5,90 

217 Pentoxifylline Prolonged release tablet 600 mg 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,43 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 3,47 

218 Nicergoline Coated tablet 10 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,82 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 6,06 

219 Nicergoline Film coated tablet 30 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 17,86 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 18,12 

220 Propranolol Film coated tablet 40 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,68 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 4,46 

221 Sotalol Tablet 160 mg 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,19 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 4,24 

222 Metoprolol Prolonged release tablet 100 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,86     

223 Metoprolol Prolonged release tablet 50 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,92     

224 Metoprolol Tablet 50 mg 60 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,89     

"МЕДЕКС" ООД 39,80     226 Metoprolol Solution for injection 1 mg/ml 
- 5 ml 

mg 10 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 39,80     

227 Atenolol Film coated tablet 50 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,04     

228 Bisoprolol Tablet 5 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 0,97 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 1,08 

231 Nebivolol Tablet 5 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,91     

"МЕДОФАРМА" 
ЕООД 0,89     

232 Carvedilol Tablet 6.25 mg 30 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 0,89     

233 Carvedilol Film coated tablet 12.5 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,39 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 1,76 
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234 Nebivolol, 
hydrochlorothiazide 

Film coated tablet 5 mg/ 
12,5 

mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 5,78     

235 Amlodipine Tablet 5 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 0,53 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 0,68 

236 Felodipine Prolonged release tablet 5 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,85     

238 Nifedipine Prolonged release tablet 20 mg 60 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,82 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 3,97 

239 Nimodipine Solution for infusion 10 
mg/50 
ml 

mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 11,28 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 56,75 

240 Nimodipine Film coated tablet 30 mg 100 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 25,86 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 25,97 

241 Lercanidipine Film coated tablet 10 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,33     

243 Verapamil Solution for injection/infusion 2.5 
mg/ml - 
2 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,40     

246 Verapamil Prolonged release tablet 240 mg 20 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

3,88     

248 Diltiazem Prolonged release tablet 60 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,20     

249 Enalapril Tablet 10 mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,26 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 1,88 

251 Lisinopril Tablet 10 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,16 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,03 

253 Ramipril Tablet 5 mg 30 оп. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 1,67     

254 Ramipril Tablet 10 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,24 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,30 

257 Zofenopril Film coated tablet 7.5 mg 60 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 15,26 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 15,72 

259 Fosinopril, 
Hydrochlorothiazide 

Tablet 20 
mg/12,5 
mg 

mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,63 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 7,20 

262 Losartan Film coated tablet 50 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,86 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 2,87 

263 Eprosartan Film coated tablet 600 mg 28 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 22,64 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 22,74 

264 Valsartan Film coated tablet 160 mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,33 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 5,90 

265 Irbesartan Tablet 150 mg 28 оп. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,10 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

4,42 

266 Irbesartan Tablet 300 mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,06 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 8,12 

267 Candesartan Tablet 8 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,98     

268 Telmisartan Tablet 80 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,01 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 8,27 

269 Losartan, 
Hydrochlorithiazide 

Film coated tablet 50 mg/ 
12,5 mg 

mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,09     

270 Simvastatin Film coated tablet 20 mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,16 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 1,74 

272 Pravastatin Tablet 20 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 15,26 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 16,50 

273 Fluvastatin Prolonged release tablet 80 mg 28 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,87 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 9,96 

275 Fenofibrate Capsule, hard 200 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,86     

276 Ciprofibrate Capsule, hard 100 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 6,91 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 6,92 
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277 Amlodipine, 
Atorvastatin 

Film coated tablet 10 
mg/10 
mg 

mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,33     

278 Povidone- iodine Cutaneous solution 7,5g/100
g (iodine 
10%) - 
1000ml 

  1 бр. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,46 "Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ"ЕООД 12,48 

282 Povidone- iodine Ointment 10%- 
100g 

  1 бр. "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 5,80 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,02 

283 Povidone- iodine Ointment 10%- 
250g 

  1 бр. "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 14,41     

284 Carboprost Solution for injection 0.25 
mg/ml - 
1 ml 

  1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 38,93 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 39,65 

285 Bromocriptine Tablet 2.5 mg 30 оп. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 6,03 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,37 

286 Terlipressin Solution for injection 0,1 
mg/ml - 
2 ml 

mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 33,54 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 33,65 

287 Somatostatin Powder and solvent for solution 
for injection 

3 mg 5 оп. "ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 138,50     

289 Betamethasone Suspension for injection 7 mg/ml 
- 1 ml 

mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 11,34 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 11,37 

290 Dexamethasone Solution for injection 4 mg/ml 
- 1 ml 

  25 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 8,93 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 8,94 

291 Methylprednisolone Tablet 4 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,28 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 8,39 

292 Methylprednisolone Powder and solvent for solution 
for injection 

15.78 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 26,00     

293 Methylprednisolone Powder and solvent for solution 
for injection 

40 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 39,00     

294 Methylprednisolone Powder and solvent for solution 
for injection 

125 mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 38,60     

295 Methylprednisolone Powder and solvent for solution 
for injection 

250 mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 69,00     

296 Methylprednisolone Powder and solvent for solution 
for injection 

6.31 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 20,30     

297 Levothyroxine 
sodium 

Tablet 100 mcg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,63 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 4,74 

299 Propylthiouracil Tablet 50 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 17,80 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 17,87 

300 Thiamazole Tablet 5 mg 50 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,41 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,44 

301 Glucagon Powder and solvent for solution 
for injection 

1 mg   1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 26,80 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 26,84 

302 Cinacalcet Tablet 30 mg 28 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 203,16 "МЕДЕКС" ООД 205,98 

303 Cinacalcet Film coated tablet 30 mg 30 оп. "МЕДЕКС" ООД 218,40     
304 Paricalcitol Capsule, soft 1 mcg 28 оп. "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 35,80 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 36,72 

305 Paricalcitol Solution for injection 5 
mcg/ml 
- 1 ml 

  5 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 63,70     

306 Tigecycline Powder for solution for infusion 50mg/5
ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,30 "МЕДЕКС" ООД 89,10 

308 Amoxicilline, 
clavulanic acid 

Powder for solution for 
injection/infusion 

1000 
mg/200 

mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 3,09 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,18 

309 Piperacillin, 
Tazobactam 

Powder for solution for 
injection/infusion 

4 g/0,5 g g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 6,28 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕОО
Д 

7,23 

310 Cefazolin Powder for solution for injection 1000 mg 1 бр. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 1,20 "МЕДЕКС" ООД 1,22 
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311 Cefazolin Powder for solution for injection 2000 mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 2,44     

"МЕДЕКС" ООД 18,96     312 Cefuroxime Film coated tablet 500 mg 20 оп. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 18,96     

313 Cefuroxime Powder for solution for injection 1500 mg 1 бр. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

1,57 "МЕДЕКС" ООД 1,68 

314 Cefuroxime Film coated tablet 500 mg 10 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

10,12     

315 Cefuroxime Powder for solution for 
injection/infusion 

750 mg 10 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

12,40 "МЕДОФАРМА"Е
ООД 12,80 

316 Cefotaxime Powder for solution for 
injection/infusion 

1 g 10 оп. 

"МЕДЕКС" ООД 14,39 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

14,50 

317 Ceftazidime Powder for solution for injection 1000 mg 5 оп. 

"МЕДЕКС" ООД 21,95 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

22,00 

318 Ceftriaxone Powder for solution for injection 1 g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,28 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 1,29 

319 Cefoperazone Powder for solution for injection 2000 mg 10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 72,70 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 72,90 

320 Cefoperazone Powder for solution for injection 1000 mg 10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,32 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 40,80 

321 Cefoperazone, 
Sulbactam 

Powder for solution for injection 1 g/1 g g 1 бр. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 10,70 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 11,10 

322 Cefepime Powder for solution for 
injection/infusion 

1 g 10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,38 "МЕДЕКС" ООД 42,11 

323 Meropenem Powder for solution for 
injection/infusion 

1000 mg 10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,58 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 86,10 

324 Imepenem, 
Cilastatin 

Powder for solution for infusion 500 
mg/500 
mg 

mg 10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 98,10     

325 Clarithromycin Granules for oral suspension 125 mg/ 
5 ml - 
60 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,88     

326 Clarithromycin Film coated tablet 500 mg 14 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

9,60     

327 Clarithromycin Prolonged release tablet 500 mg 7 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

9,60     

329 Azithromycin Film coated tablet 500 mg 5 оп. "МЕДЕКС" ООД 12,92 "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,05 

330 Azithromycin Powder for solution for infusion 500 mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 61,95     

331 Clindamycin Solution for injection 150 
mg/ml - 
4 ml 

mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,85 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 12,47 

335 Gentamicin Solution for injection 40 mg/ 
ml - 2 
ml 

  10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 3,21 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,40 
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336 Amikacin Solution for infusion 10 
mg/ml -
100 ml 

mg 10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 98,04     

339 Amikacin Solution for injection/infusion 250 
mg/ml - 
2 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 33,90 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 34,80 

340 Amikacin Solution for injection/infusion 125 
mg/ml - 
2 ml 

mg 10 оп. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 18,10 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 18,30 

341 Ciprofloxacin Concentrate for solution for 
infusion 

10 
mg/ml -
10 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,80 "МЕДЕКС" ООД 12,11 

342 Ciprofloxacin Film coated tablet 500 mg 10 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,37 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 4,67 

343 Levofloxacin Film coated tablet 500 mg 7 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

8,68 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,44 

344 Levofloxacin Solution for infusion 5 mg/ml 
- 100 ml 

  5 оп. 

"МЕДЕКС" ООД 31,20 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

31,30 

345 Vancomycin Powder for solution for infusion 1000 mg 5 оп. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

24,95 "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 38,00 

346 Vancomycin Powder for solution for infusion 500 mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 25,10 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 26,26 

347 Teicoplanin powder and solvent for solution 
for injection/infusion or oral 
solution 

400 mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 33,24     

348 Colistimethate 
sodium 

Powder for solution for 
injection/infusion 

1 MI
U 

1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,21 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕОО
Д 

8,30 

349 Metronidazole Solution for infusion 500 
mg/100 
ml - 100 
ml 

mg 1 бр. 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,07 "Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ"ЕООД 1,08 

351 Nitroxoline Capsule, soft 250 mg 90 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 58,60     

352 Linezolid Solution for infusion 2 mg/ml 
- 300 ml 

mg 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 27,80 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

27,90 

354 Fluconazole Solution for infusion 2 mg/ml 
- 100 ml 

mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 14,98 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 16,65 

355 Voriconazole Powder for solution for infusion 200 mg 1 бр. 

"МЕДЕКС" ООД 118,89 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

118,95 

356 Anidulafungin Powder for concentrate for 
solution for infusion 

100 mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 722,30 "МЕДЕКС" ООД 727,19 

357 Rifampicin Capsule, hard 300 mg 100 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 32,70 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 33,25 

358 Isoniazid Tablet 100 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,07     

360 Ethambutol Tablet 250 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,96     

361 Zanamivir Inhalation powder, pre 
dispensed 

5 mg/dose 
x 4 doses 
x 5 
rotadiskus
es 

  1 бр. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 24,99     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Доклад по чл.103 ал.3 от ЗОП                                     стр.16 

Номер и наименование на номенклатурата на 
лекарствения продукт I Място II Място 

№ 

Международно 
непатентно 

наименование  
/INN/ 

Лекарствена форма 

Количество 
на активното 
лекарствено 

вещество 

Ок
онч

. 
опа
ков
ка 

мяр
ка УЧАСТНИК 

Предл
агана 
цена                        

в лева 
с ДДС 

УЧАСТНИК 

Предла
гана 
цена                        

в лева с 
ДДС 

363 Oseltamivir Capsule, hard 75 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 28,68     

367 Filgrastim Solution for injection/infusion 30 MIU/ 
0,5 ml 

mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 30,00     

368 Diclofenac Solution for injection 75 mg/3 
ml 

mg 5 оп. "МЕДЕКС" ООД 1,80 "МЕДОФАРМА"Е
ООД 1,95 

370 Diclofenac, 
Orphenadrine citrate 

Solution for infusion 250 ml ml 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 11,90     

371 Meloxicam Solution for injection 15 mg/ 
1,5 ml 

mg 5 оп. "МЕДЕКС" ООД 5,15     

372 Ketoprofen Solution for injection 100 
mg/2 ml 

mg 50 оп. "МЕДЕКС" ООД 94,50 "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 97,50 

374 Dexketoprofen Solution for injection 50mg/2 
ml 

mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,70 "МЕДЕКС" ООД 5,73 

375 Parecoxib Powder and solvent for solution 
for injection 

40 mg mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,67     

376 D-Penicillamine Film coated tablet 250 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 228,69     

377 Suxamethonium Solution for injection 10 
mg/ml - 
5 ml 

mg 5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,70 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 13,18 

378 Atracurium Solution for injection 10 mg/ 
ml - 5 
ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 15,25 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 15,66 

379 Atracurium Solution for injection 10 mg/ 
ml - 2.5 
ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,65 "МЕДЕКС" ООД 7,90 

380 Pipecuronium Powder and solvent for solution 
for injection 

4 mg 25 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 73,00 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 74,58 

383 Tolperisone Film coated tablet 150 mg mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,20 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,22 

384 Sevoflurane Inhalation vapour, liquid 250 ml 6 оп. "МЕДЕКС" ООД 1 128,00     
385 Sevoflurane + 

изпарител със 
затворена система 
за пълнене без 
адаптор 

Inhalation vapour, liquid 250 ml 1 бр. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 205,00     

386 Fentanyl Solution for injection 0,05 
mg/ml - 
5 ml 

  50 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,44 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 44,20 

388 Ketamine Solution for injection 50 
mg/ml - 
10 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 39,95 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 40,26 

389 Etomidate Emulsion for injection 2 mg/ml 
- 10 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 23,40 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 23,82 

391 Propofol Emulsion for injection/infusion 10 
mg/ml - 
20 ml 

  5 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,64 "МЕДЕКС" ООД 8,11 

392 Bupivacaine Solution for injection 5 mg/ml 
-  4 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 18,25 "МЕДЕКС" ООД 18,60 

394 Ropivacaine Solution for injection 5 mg/ml 10 
ml 

1 бр. "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 1,46     

395 Lidocaine, 
Chlorhexidine 

Urethral gel 12,5 g 0.25 g 
Lid
ocai
ne 

1 бр. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,54 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 2,70 

397 Morphine Solution for injection 20 
mg/ml - 
1 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 14,40     

398 Oxycodone Modified release tablet 10 mg 50 оп. "МЕДЕКС" ООД 7,44 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,22 

399 Oxycodone Modified release tablet 20 mg 50 оп. "МЕДЕКС" ООД 14,88 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 16,38 

400 Oxycodone Prolonged release tablet 40 mg 50 оп. "МЕДЕКС" ООД 29,76 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 32,88 
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401 Pethidine Solution for injection 100 mg/
2ml 

10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,80     

402 Tramadol Solution for injection 50 
mg/ml-2 
ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,60     

404 Metamizole sodium Solution for injection 500 
mg/ml - 
2 ml 

  10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 4,06 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 4,10 

405 Paracetamol Solution for infusion 10mg/ml 
- 100 ml 

  1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,12 "Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ"ЕООД 1,14 

406 Phenobarbital Solution for injection 100 
mg/ml- 
2 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,90     

407 Carbamazepine Tablet 200 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,77 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 4,13 

409 Valproic acid Prolonged release tablet 500 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,85     

410 Valproic acid Prolonged release tablet 300 mg 100 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,86     

414 Lamotrigine Tablet 50 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,86 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 4,67 

416 Biperiden Tablet 2 mg 50 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,50 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

3,70 

417 Levodopa, 
Carbidopa 

Prolonged release tablet 200 
mg/50 
mg 

  100 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 25,77 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

26,80 

418 Levodopa, 
Benserazide 

Tablet 200 
mg/50 
mg 

  100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 24,84     

419 Amantadine Solution for infusion 0,4 
mg/ml - 
500 ml 

  1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 31,20     

420 Selegiline Tablet 5 mg 30 оп. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 7,60     

422 Chlorpromazine Solution for injection 5mg/ml-
5 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,00     

423 Fluphenazine Solution for injection 25 
mg/ml - 
1 ml 

mg 5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 15,95     

424 Haloperidol Solution for injection 5mg/ml 
- 1 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,70     

425 Haloperidol Tablet 1.5 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,80     

426 Flupentixol Solution for injection 20 mg/
ml 

10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 26,60     

427 Flupentixol Film coated tablet 0.5 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,64     

428 Zuclopenthixol Solution for injection 50 
mg/ml - 
1 ml 

  5 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,36     

429 Zuclopenthixol Film coated tablet 10 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,78     

430 Clozapine Tablet 100 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 25,24 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 25,38 

431 Olanzapine Film coated tablet 5 mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,26     

432 Olanzapine Film coated tablet 10 mg 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,51 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 5,80 

433 Olanzapine Film coated tablet 5 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,41 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,08 

434 Olanzapine Film coated tablet 10 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,82 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 6,15 
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435 Quetiapine Film coated tablet 100 mg 60 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,62     

436 Amisulpride Film coated tablet 400 mg 30 оп. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 26,83 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 27,92 

437 Risperidone Film coated tablet 2 mg 20 оп. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 4,27 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 4,53 

438 Risperidone Film coated tablet 2 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,93 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 6,76 

439 Risperidone Film coated tablet 4 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 5,30 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 13,65 

440 Risperidone Oral solution 1mg/ml 
- 100 ml 

  1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 21,63     

441 Aripiprazole Tablet 15 mg 28 оп. 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 15,66 

"ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

17,27 

442 Aripiprazole Oral solution 1 mg/ml 
- 150 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 46,93     

443 Paliperidone Prolonged release tablet 6 mg 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 199,17     

444 Paliperidone Prolonged release suspension for 
injection 

75 mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 349,85     

445 Paliperidone Prolonged release suspension for 
injection 

100 mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 478,56     

446 Paliperidone Prolonged release suspension for 
injection 

150 mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 718,26     

447 Diazepam Solution for injection 5 mg/ml 
- 2 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,00     

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,82     

450 Hydroxyzine Film coated tablet 25 mg 25 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,82     

451 Midazolam Solution for injection 1 mg/ml 
- 5 ml 

mg 10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 8,34     

452 Midazolam Solution for injection 5 mg/ml 
- 3 ml 

mg 10 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 23,80     

453 Paroxetine Film coated tablet 20 mg 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,56 "МЕДОФАРМА"Е

ООД 5,37 

455 Escitalopram Film coated tablet 10 mg 30 оп. "МЕДОФАРМА 
"ЕООД 5,42 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 5,45 

458 Venlafaxine Prolonged release capsule, hard 75 mg 28 оп. "МЕДОФАРМА" 
ЕООД 4,28     

460 Reboxetine Tablet 4 mg 60 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 25,00     

463 Piracetam Solution for injection 3000 mg/
15 
ml 

12 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 11,92 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 12,46 

467 Vinpocetine Tablet 10 mg 90 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 11,95 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 12,04 

468 Vinpocetine Solution for infusion 5 
mg/ml-2 
ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,20 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,42 

471 Galantamine Solution for injection 10 
mg/ml - 
1 ml 

  10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 29,20     

472 Pyridostigmine Tablet 60 mg 100 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 67,56 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 69,26 

473 Chloroquine Film coated tablet 250 mg 100 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 21,41 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 21,42 

474 Salbutamol Pressurised inhalation, 
suspension 

0,1 
mg/dose 
- 200 
doses 

mg 1 бр. "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР"АД 

3,75 "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,80 
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475 Ciclesonide Pressurised inhalation, solution 160 
mcg/dos
e - 60 
metered 
actuatio
ns 
(дозира
ни 
впръскв
ания) 

mg 1 бр. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 33,75     

476 Bromhexine Syrup 4 mg/5 
ml - 125 
ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,10     

477 Aminophylline Solution for injection 24 
mg/ml - 
10 ml 

mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 122,50     

478 Bromhexine Solution for injection 2 mg/ml 
- 2 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,90     

479 Bromhexine Tablet 8 mg mg 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,92     

480 Theophylline Prolonged release tablet 300 mg 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,40     

481 Chloropyramine Solution for injection 10 mg/ 
ml - 2 
ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,60     

482 Promethazine Solution for injection 25 
mg/ml - 
2 ml 

mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,40     

483 Levocetirizine Oral drops, solution 5 mg/ml 
- 20 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,03     

484 Natural 
phospholipids 

Endotracheopulmonary 
instillation, suspension 

80 mg/ 
ml - 1,5 
ml 

mg 2 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1 076,40 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 1 086,48 

485 Tobramycin, 
Dexamethasone 

Eye drops, suspension 5 ml 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,77     

486 Brimonidine Eye drops, solution 2 mg/ml 
- 5 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,92     

488 Timolol Eye drops, solution 5mg/ml 
- 5ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,92     

490 Pilocarpine, Timolol Eye drops, solution 20 mg/5 
mg/ml - 
5 ml 

  1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,89     

491 Pilocarpine, Timolol Eye drops, solution 40 mg/5 
mg/ml - 
5 ml 

  1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,58 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 7,61 

493 Naloxone Solution for injection 0,4mg/m
l 

amp
oule
s x 

1 ml 

10 оп. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,79 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 9,36 

494 Deferoxamine Powder for solution for injection 500 mg 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 52,40     

495 Sevelamer Film coated tablet 800 mg 180 оп. "МЕДЕКС" ООД 148,88 "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 151,92 

496 Glucose Solution for infusion 100 g/l - 
250 ml 

g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,45     

497 Glucose, sodium 
chloride 

Solution for infusion 50 g/9 
g/l - 500 
ml 

g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,30     

499 Glucose, sodium 
chloride 

Solution for infusion 50 g/9 
g/l - 
1000 ml 

g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 2,64     

500 Water for injection Solvent for parenteral use 10 ml 20 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,80     

501 Glucose Solution for infusion 50 g/l - 
250 ml 

g 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 1,16     
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Номер и наименование на номенклатурата на 
лекарствения продукт I Място II Място 

№ 

Международно 
непатентно 

наименование  
/INN/ 

Лекарствена форма 

Количество 
на активното 
лекарствено 

вещество 

Ок
онч

. 
опа
ков
ка 

мяр
ка УЧАСТНИК 

Предл
агана 
цена                        

в лева 
с ДДС 

УЧАСТНИК 

Предла
гана 
цена                        

в лева с 
ДДС 

503 Iohexol Solution for injection 350 mg 
I/ml-50 
ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 17,81     

504 Iopamidol Solution for injection 370 mg 
I/ml - 50 
ml 

mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 24,98     

506 Iodixanol Solution for injection 320 mg 
I/ ml-
100 ml 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 48,42     

507 Iomeprol Solution for injection 350 mg/ 
ml - 50 
ml 

mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 30,70     

508 Iomeprol Solution for injection 350 mg/ 
ml - 100 
ml 

mg 1 бр. 
"МЕДЕКС" ООД 61,41     

509 diphtheria antitoxin Solution for injection 5000 IU IU 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 154,23     

510 Tetanus antitoxin Solution for injection amp, 
1500 IU 
- 1 dose 

IU 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 67,98 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 70,33 

511 Viper venom 
antiserum 

Solution for injection 100 
AE/amp. 

mg 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 67,86     

513 Mycobacterium 
bovis BCG 

Powder and solvent for 
suspension for injection 

10 doses 
amp. + 
solv. 1 
ml amp 

  1 бр. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,60     
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО 
ПРЕДПИСАНИЕ, КОИТО СА ИЗВЪН ТЕЗИ ПО ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК" 

Номер и наименование на номенклатурата на 
лекарствения продукт I Място II Място 

№ 
Международно 

непатентно 
наименование /INN/ 

Лекарствена форма и 
количество активно 

вещество в окончателна 
опаковка 

мя
рк
а 

УЧАСТНИК 

Предлаг
ана цена                        
в лева с 

ДДС 

УЧАСТНИК 

Предлага
на цена                        
в лева с 

ДДС 

515 Ranitidine Film coated tablet, 150 mg, -, 
Pack: 60 

оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,44 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,30 

516 Otilonium bromide Film coated tablet, 40, mg, Pack: 
30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 11,74 

  
  

517 Pitofenone and analgesics solution for  injection, 500 
mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 
2 ml, -, Pack: 5 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,10 

  
  

518 Metoclopramide Tablet, 10, mg, Pack: 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,45 

  
  

519 Metoclopramide Tablet, 10 mg, -, Pack: 40 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,27 

  
  

520 Domperidone Tablet, 10 mg, -, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,41 

"МЕДОФАРМА"ЕОО
Д 4,53 

521 Sennae acutifoliae fructus 
extr. sicc. normatum 

Oral solution, 2.34g/75 ml, -, 
Pack: 1 

бр. 
"МЕДЕКС" ООД 

5,62 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,65 

522 Nystatin granules for oromucosal 
suspension, 100 000 IU/ml - 50 
ml, -, Pack: 1 

бр. 
"МЕДЕКС" ООД 

5,51 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,55 

523 Nystatin Tablet, 500000, IU, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,50 

  
  

524 Racecadotril Granules for oral suspension, 30 
mg, -, Pack: 16 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,56 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 16,63 

525 Rececadotril гранули за перорална 
суспензия, 10 mg, -, Pack: 16 

оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 16,00 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,02 

526 Cholecalciferol  oil, Oral drops, solution, 20 000 
IU/ml - 10 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,37 

  
  

527 Thiamine, Pyridoxine, 
Cyanocobalamin 

Film coated tablet, 100 mg/200 
mg/200 mcg, mg, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,98 

  
  

528 Benfotiamin, Pyridoxine, 
Cyanocobalamin 

Capsule, soft, 
40mg/90mg/250mcg, -, Pack: 
100 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 32,76 

  
  

529 Thiamine hydrochloride; 
Pyridoxine hydrochloride, 
Cyanocobalamine, 
Lidocaine hydrochloride 

Solution for injection, 2 ml, -, 
Pack: 5 

оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 

6,70 

  

  
530 Thiamine, Pyridoxine Solution for injection, 100 mg/50 

mg/ml - 1 ml, -, Pack: 10 
оп. "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 13,80 
  

  
531 Thiamine, Riboflavin, 

Pyridoxine, Nicotinamide 
Solution for injection, 2 ml, -, 
Pack: 10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 14,10 

  
  

532 Potassium citrate, 
Potassium hydrogen 
carbonate, Citric acid, 
anhydrous 

Effervescent tablet, , -, Pack: 15 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 

9,26 

  

  
534 Magnesium orotate Tablet, 500, mg, Pack: 100 оп. "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 25,72 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 26,04 

535 Dipyridamole Coated tablet, 25 mg, -, Pack: 60 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,90 

  
  

536 Etamsylate Solution for injection, 250 mg/2 
ml, -, Pack: 4 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,12 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 9,55 

537 Ferrous sulfate Prolonged release tablet, 325 
mg, -, Pack: 30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,05 

  
  

539 Iron (II)sulphate sicc., 
Cyanocobalamin, Folic 
acid 

Capsules, 100/5/0.01, mg, Pack: 
100 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,03 
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Предлага
на цена                        
в лева с 

ДДС 

540 Copper gluconate, 
Ferrous gluconate, 
Manganese gluconate 

Solution for injection, 50 
mg/1,33 mg/0,70 mg, -, Pack: 20 

оп. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 

6,39 
  

  

543 

Retinol, aspalmitate, 
Cholecaliferol, a-
Tocopherol, Ascorbic 
acid, Tthiamine, as 
cocarboxylase 
tetrahydrate, Riboflavin 
as sodium phospate, 
Pyridoxine, 
Cyanocobalamin, 
Patohenic acid., Biotin, 
Nicotinamide 

Powder for solution for 
injection/infusion, 5 ml, -, Pack: 
20 

оп. "МЕДЕКС" ООД 406,40   

  
544 Propafenone Solution for injection, 35 mg/10 

ml -10 ml, -, Pack: 5 
оп. "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 8,30 
  

  
545 Midodrine Tablet, 5 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 9,62 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 9,90 

546 Midodrine Tablet, 2,5 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,96 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,02 

547 Glyceryl trinitrate sublingual tablet, 0.5 mg, -, 
Pack: 40 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,22     

549 Methyldopa Tablet, 250 mg, -, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,35 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 9,42 

551 Sodium nitroprusside Powder and solvent for solution 
for infusion, 30 mg, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,80     

552 Torasemide Tablet, 200 mg, -, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 80,42     

553 Captopril Tablet, 25 mg, -, Pack: 40 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,80     

556 Bifonazole cream, 1% - 15 g, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,99     

557 Lidocaine spray, 10% - 38, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,79 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,81 

558 Tetracycline Ointment, 30 mg/g - 20 g, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,80     

559 Neomycin cutaneous spray, suspension, 
11,72 mg/g  - 32 g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,48 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,62 

561 Mupirocin Ointment, 2% - 15 g, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,99     

562 Aciclovir cream, 5g/100 g - 5 g, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,88     

563 Dexamethasone cutaneous spray, suspension, 
0,28 mg/g - 32,50g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,86 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,34 

564 Betamethasone, 
Gentamicin 

Ointment, 1 mg/g+1 mg/g -  15 
g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,36     

566 Clobetasol Ointment, 0,5 mg/g - 15 g, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,80     

567 Oxymetazoline cutaneous spray, suspension, 
9,30 mg/g +3,10 mg/g - 32,25 g, 
-, Pack: 1 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,35 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,45 

568 Betamethasone, 
Clotrimazole, Gentamicin 

Ointment, 0,5 mg/g + 10 mg/g + 
1 mg/g ointment 15 g x 1, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,25 

  
  

569 Methylergometrine Solution for injection, 0,2 mg/ml 
- 1 ml, -, Pack: 100 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 93,00 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 93,48 

570 Progesterone Capsule, soft, 100 mg, -, Pack: 
30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,65 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,72 

572 Anethole, Borneol, 
Camphene, Cineole, 
Fenchone, beta-Pinene, 
alfa-Penene 

gastro-resistant capsules, soft, , -, 
Pack: 30 

оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 

4,42 

  

  
573 Dexamethasone, 

Lidocaine 
uretral emulsion, 0,4 mg/20 
mg/10 mg, -, Pack: 5 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 23,65 

  
  

574 Oxytocin Solution for injection, 5 IU/ml - 
1 ml, -, Pack: 5 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,60 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,90 
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575 Fludrocortisone Tablet, 0.1 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,47 

  
  

576 Dexamethasone Tablet, 0.5, mg, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,73 

  
  

577 Prednisolone Tablet, 5, mg, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,52 

  
  

579 Doxycycline Capsule, hard, 100, mg, Pack: 6 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,40 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,86 

580 Chloramphenicol Capsule, hard, 250, mg, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,40 

  
  

581 Ampicillin Powder for solution for injection, 
1, g, Pack: 1 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,62 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 2,98 

582 Sultamicillin Powder for solution for injection, 
1.0 g/0.5 g, -, Pack: 1 

бр. 
"МЕДЕКС" ООД 

3,64 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,68 

583 Amoxicilline, clavulanic 
acid 

Powder for oral suspension, 125 
mg/31,25 mg/5 ml - 100 ml, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,39 

"МЕДОФАРМА"ЕОО
Д 4,83 

584 Amoxicilline, clavulanic 
acid 

Film coated tablet, 500 mg/125 
mg, -, Pack: 21 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 14,94 

  
  

585 Sultamicillin (Ampicillin, 
Sulbactam) 

Film coated tablet, 375 mg, -, 
Pack: 12 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,15 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,28 

586 Cefuroxime Granules for oral suspension, 
250 mg/5 ml - 50 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,96 

  
  

587 Cefadroxil Film coated tablet, 1000 mg, -, 
Pack: 12 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 14,68 

  
  

588 Cefuroxime Granules, 125mg/5ml - 50ml, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,86 

  
  

589 Sulfamethoxazole, 
Trimethoprim 

Syrup, 100 ml, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,96 

  
  

590 Sulfamethoxazole, 
Trimethoprim 

Tablet, 480 mg, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,55 

  
  

591 Azithromycin caps, 250 mg, -, Pack: 8 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 11,55 

  
  

592 Lincomycin Capsule, hard, , -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,69 

  
  

593 Moxifloxacin (as 
hydrochloride) 

Film coated tablet, 400 mg, -, 
Pack: 5 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 27,69 

  
  

595 Fluconazole Capsules, 50 mg, -, Pack: 8 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,34 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,25 

597 Aciclovir Tablet, 200 mg, -, Pack: 25 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 6,53 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,44 

598 Aciclovir Powder for solution for infusion, 
250 mg, -, Pack: 5 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 196,25 

"МЕДЕКС" ООД 
197,55 

599 Oseltamivir Powder for oral suspension, 6 
mg/ml - 13 g, -, Pack: 1 bottle 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 20,67 

  
  

600 Inosine pranobex Tablet, 500, mg, Pack: 50 оп. "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 26,76 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 29,46 

601 Anti-D (rh) 
immunoglobulin 

FULL DOSE, Solution for 
injection, 300, mcg, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 152,20 

  
  

602 Anti-D (rh) 
immunoglobulin 

solution for injection  amp., 625 
IU/ml  2 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 148,60 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 157,95 

603 Methotrexate Tablet, 2.5 mg, -, Pack: 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,18 

  
  

606 Azathioprine Tablet, 50 mg, -, Pack: 100 оп. 
"МЕДЕКС" ООД 

33,04 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 33,16 

607 Indomethacin Suppository, 100 mg, -, Pack: 6 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,00 
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608 Indomethacin Suppository, 50 mg, -, Pack: 6 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,64 

  
  

609 Aceclofenac Film coated tablet, 100, mg, 
Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,15 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,29 

611 Nimesulide Tablet, 100 mg, -, Pack: 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,93 

  
  

612 Naproxen and 
esomeprazole 

Modified release tablet, 500 
mg/20 mg, -, Pack: 30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 25,86 

  
  

613 Ketoprofen Gel, 2,5 % - 50 g, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,02 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 6,98 

615 Allopurinol Tablet, 100 mg, -, Pack: 50 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,75 

  
  

616 Febuxostat film-coated tablеts, 80 mg, -, 
Pack: 28 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 58,92 

  
  

617 Colchicine Coated tablet, 0,5 mg, -, Pack: 
25 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,55 

  
  

618 Diclofenac, Thiamine, 
Pyridoxine, 
Cyanocobalamin 

Capsule, hard, , -, Pack: 30 оп. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 

12,12 
  

  
619 Thiopental Powder for solution for injection, 

1, g, Pack: 10 
оп. 

"МЕДЕКС" ООД 
92,70 

  
  

620 Lidocaine Ointment, 5% - 40 g, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,30 

  
  

622 Metamizole sodium Oral drops, solution, 500 mg/ml, 
-20 ml, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,60 

  
  

623 Metamizole sodium Tablet, 500 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,51 

  
  

624 Paracetamol Suppository, 80, mg, Pack: 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,97 

"ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 1,98 

"ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 2,40     

625 Paracetamol Oral solution, 30 mg/ml - 90 ml, 
-, Pack: 1 

бр. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,40 

  
  

626 Clonazepam Tablet, 0.5 mg, -, Pack: 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,51 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,65 

627 Clonazepam Tablet, 2 mg, -, Pack: 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,28 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,44 

628 Clonazepam Oral drops, solution, 2.5 mg/ml - 
10 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 11,19 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 11,30 

629 Biperiden Solution for injection, 5 mg/ml, -
1 ml, Pack: 5 

оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,96     

631 Chlorprotixene film-coated, 15 mg, -, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,66 

  
  

632 Diazepam Tablet, 10 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,58 

  
  

633 Sodium bromide Solution for injection, 100 
mg/ml - 5 ml, -, Pack: 10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,50 

  
  

634 Fluoxetine Capsule, hard, 20, mg, Pack: 28 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 5,62 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,80 

636 Mirtazapine Film coated tablet, 45 mg, -, 
Pack: 30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 19,26 

  
  

637 Citicoline Solution for injection, 1000 mg/4 
ml, -, Pack: 5 

оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 19,70 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 20,08 

638 Citicoline Oral solution, 100 mg/ ml  - 30 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 15,25 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 15,82 

639 Citicoline Solution for injection, 500 mg/4 
ml, -, Pack: 5 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,89 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 13,01 
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ана цена                        
в лева с 

ДДС 

УЧАСТНИК 

Предлага
на цена                        
в лева с 

ДДС 

640 Flupentixol, Melitracene Film coated tablet, 0,5 mg/10 
mg, -, Pack: 100 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,65 

  
  

641 Betahistine Tablet, 24 mg, -, Pack: 60 оп. 
"МЕДОФАРМА"ЕООД 

9,86 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,56 

642 Betahistine Tablet, 16 mg, -, Pack: 60 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,96 

  
  

643 Betahistine Tablet, 16 mg, -, Pack: 90 оп. 
"МЕДОФАРМА"ЕООД 

7,51 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,96 

644 Xylometazoline 
hydrochloride 

nasal drops, solution, 0,05 % - 
10 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,28 

  
  

645 Mupirocin nasal ointment, 2% - 3 g, -, Pack: 
1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,53 

  
  

646 Salbutamol Nebuliser solution, 5 mg/ml - 20 
ml, -, Pack: 1 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 9,40 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,55 

648 Ephedrine Solution for injection, 50mg/ml-
1 ml, -, Pack: 10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,60 

  
  

649 Fenspiride Prolonged release tablet, 80 mg, 
-, Pack: 30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,34 

  
  

650 Fenspiride Syrup, 0,2% 0,2g/100ml  - 150 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,36 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,51 

651 Ambroxol Oral solution, 3 mg/ml - 100 ml, 
-, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,52 

  
  

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 13,86     

652 Erdosteine Capsules, 300 mg, -, Pack: 20 оп. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,86 

  
  

653 Ephedrine, 
Ethylmorphine, Thymi 
extractum fluidum 

Syrup, 2,5 mg/1 mg/125 mg, -, 
Pack: 1 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,40 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,25 

655 Dimetindene Oral drops, solution, 1 mg/ml - 
20 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,62 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,73 

656 Levocetirizine Film coated tablet, 5 mg, -, Pack: 
28 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 13,25 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 13,42 

658 Desloratadine Oral suspension, 0,5 mg/ml, -120 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,27 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 6,41 

659 Tetracycline Eye ointment, 10 mg/g - 5 g, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,55 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,69 

660 Gentamicin Eye ointment, 3 mg/g, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,66 

  
  

662 Tobramycin Eye drops, solution, 3mg/ml - 
5ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,82 

  
  

663 Levofloxacin Eye drops, solution, 5 mg/ml - 5 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 12,26 

  
  

664 Moxifloxacin Eye drops, solution, 5 mg/ml - 5 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,35 

  
  

665 Dexamethasone Eye drops, suspension, 1 mg/ml - 
5 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,01 

  
  

666 Dexamethasone Eye ointment, 1 mg/g - 3.5 g, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,49 

  
  

667 Indomethacin  Eye drops, solution, 1mg/ml   - 
5 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,50 

  
  

669 Dexamethasone, 
Neomycin, Polymixin B 

Eye drops, emulsion, 5 ml, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,69 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 5,82 

671 Hydrocortisone, 
Chloramphenicol 

 Eye ointment, Hydrocortisone 
acetate 5 mg/g /Chloramphenicol 
2 mg/g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,28 

  
  

672 Hydrocortisone, 
Chloramphenicol 

Eye drops, suspension, 5, mg, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,60 
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673 Atropine Eye drops, solution, 10 mg/ml  - 
10 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,14 

  
  

674 Cyclopentolate Eye drops, solution, 10 mg/ml  - 
15 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,44 

  
  

677 Proxymetacaine Eye drops, solution, 0.5 % - 15 
ml, -, Pack: 1 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,81 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,86 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 5,81     

678 Ciprofloxacin Ear/eye drops, solution, 3 mg/ml  
- 5 ml, -, Pack: 1 

бр. 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,81 

  
  

680 Sevelamer carbonate Film coated tablet, 800 mg, -, 
Pack: 180 

оп. "МЕДЕКС" ООД 148,88     
681 Water for injection Solvent for parenteral use, 500, 

ml, Pack: 1 (polyethylene 
bottles) 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,10 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ БЕЗ ЛЕКАРСКО 
ПРЕДПИСАНИЕ" 

Номер и наименование на номенклатурата на 
лекарствения продукт I Място II Място 

№ 
Международно 

непатентно наименование 
/INN/ 

Лекарствена форма и 
количество активно 

вещество в окончателна 
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мяр
ка УЧАСТНИК 

Предлаг
ана цена                        
в лева с 

ДДС 

УЧАСТНИК 

Предл
агана 
цена                        

в лева 
с ДДС 

684 Famotidine Tablet, 20 mg, -, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,35     

685 Simethicone emulsion, 40 mg/ml - 30 ml, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,68 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,00 

686 Mebeverine Prolonged release capsule, hard, 
200 mg, -, Pack: 30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 15,99     

687 Mebeverine Coated tablet, 135 mg, -, Pack: 
30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,05     

688 Drotaverine Tablet, 40 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,67 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 4,82 

689 Hyoscine butylbromide Coated tablet, 10 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,80     

690 Pitofenone and analgesics Tablet, 500 mg/5 mg/0,1 mg, -, 
Pack: 10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,05 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 2,27 

691 Pitofenone and analgesics Tablet, 500 mg/5 mg/0,1 mg, -, 
Pack: 20 

оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,76 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,79 

692 Cynarae folii extractum 
siccum 

 Coated tablet, 55 mg, -, Pack: 
60 

оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 10,19     

693 Phospholipids from soya 
beans 

Capsule, hard, 300, mg, Pack: 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 12,67     

694 Silymarin Capsule, hard, 140, mg, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 17,35     

695 Liquid paraffin Oral liquid, 1000 ml, -, Pack: 1 бр. "БУЛМАР МЛ"ООД 6,99     
696 Bisacodyl Suppository, 5 mg, -, Pack: 6 оп. "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 2,86     

697 Bisacodyl Suppository, 10 mg, -, Pack: 6 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,66     

699 Lactulose Syrup, 65g/100 ml -200 ml, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,90 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 7,10 

703 Loperamide Capsule, hard, 2, mg, Pack: 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,40     

704 Saccharomyces Boulardii Capsules, 250 mg, -, Pack: 20 оп. "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 12,78 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 13,90 

705 Saccharomyces Boulardii Powder for oral suspension, 250 
mg, -, Pack: 10 

оп. "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 6,84 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 8,46 

706 Saccharomyces Boulardii Capsule, hard, 250 mg, -, Pack: 
50 

оп. "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 18,96 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 23,48 

707 Diosmectit Powder for oral suspension, 3, g, 
Pack: 60 

оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 22,54 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 22,83 

708 Racecadotril Capsules, 100 mg, -, Pack: 10 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,07 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 16,44 

709 Pancreatine 
(Lipase/Amylase/Protease) 

Gastro resistant tablet, 10000 Ph. 
Eur. U, -, Pack: 10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,41     

710 Multienzymes Gastro resistant capsule, hard, 
150 mg, -, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,09     

711 Thiamine, Pyridoxine, 
Cyanocobalamin 

Coated tablet, 15 mg/10 mg/0,02 
mg, -, Pack: 30 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,26     

712 Vitamin B-complex, other 
combinations 

Film coated tablet, 5 mg/1 mg/4 
mg/ 50 mg, -, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,42     

714 Acetylsalicylic acid Gastro resistant tablet, 100 mg, -
, Pack: 40 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,69     
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715 Acetylsalicylic acid Tablet, 500 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,39     
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716 Phytomenadion Oral drops, emulsion, 20 mg/ml 
- 5 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,36     

717 Heparin sodium Gel, 1000 IU/g  50 g, -, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 11,62     

718 Diosmin tablet, -, 600 mg, -, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 20,54     

720 Procyanidolic oligomers Gastro resistant tablet, 150 mg, -
, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 16,24     

722 Naftifine Cutaneous solution, 1% - 10, ml, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,60     

723 Naftifine Cream, 1% - 15, g, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,82     

725 Retinol palmitate Ointment, 350 IU/400 IU/g – 
18g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,30     

726 Salicylic acid, Benzoic acid, 
Malic acid 

Cutaneous solution, 0,0410 
g/0,1540 gl 1,3779 gl 100 g  80 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 9,92     

727 Salicylic acid, Benzoic acid, 
Malic acid 

Ointment, 0,133 g/0,5 mg/4,5 
mg -30 g, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,87     

728 Dexpanthenol Spray, Cutaneous foam, 4.63% - 
130g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,09     

729 Chloropyramine Ointment, 1g/100g - 18g, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,15     

730 Diphenhydramine Ointment, 20 mg/g - 30 g, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,62 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,83 

731 Silver sulfadiazine Cream, 1%  - 50 g, -, Pack: 1 бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,91 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 7,98 

732 Ethacridine lactate Cutaneous solution, 0.1%  - 
1000 ml, -, Pack: 1 

бр. 
"БУЛМАР МЛ"ООД 3,12 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 3,22 

733 Iodine Cutaneous solution, 5% - 900 
ml, -, Pack: 1 

бр. 
"БУЛМАР МЛ"ООД 16,46 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 18,27 

734 Hydrogen peroxide Cutaneous solution, 3% - 1000 
ml, -, Pack: 1 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 2,53 "БУЛМАР МЛ"ООД 2,99 

"БУЛМАР МЛ"ООД 0,64 735 Ethanol Cutaneous solution, 70%  - 80 g, 
-, Pack: 1 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 

0,62 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 0,64 

736 Ethanol Cutaneous solution, 70%  - 800 
g, -, Pack: 1 

бр. 
"БУЛМАР МЛ"ООД 3,67 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 4,10 

737 Ethanol Spiritus aethylicus, Cutaneous 
solution, 95%  - 800 g, -, Pack: 1 

бр. 
"БУЛМАР МЛ"ООД 4,06 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 4,93 

738 Ibuprofen, Mentholatum Gel, 50 mg/g + 30 mg/g  50 g, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,49     

739 Ibuprofen Oral suspension, 20mg/ml  
100ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,27 "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 

БЪЛГАРИЯ"ЕАД 5,58 

740 Ibuprofen Coated tablet, 200, mg, Pack: 24 оп. "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 7,50     

741 Dexketoprofen Film coated tablet, 25, mg, Pack: 
10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,99 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,32 

742 Methyl salicylate/Menthol Ointment, 150 mg/100 mg - 50 
g, -, Pack: 1 

  "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,51     

743 Metamizole sodium, Caffeine, 
Thiamine hydrochloride 

Tablet, 500 mg/50 mg/38,75 mg, 
-, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,70     

744 Paracetamol Suppository, 300, mg, Pack: 10 оп. "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 3,66 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 4,24 

745 Paracetamol Suppository, 150, mg, Pack: 10 оп. "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ"ЕАД 3,06 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 3,60 
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746 Paracetamol Tablet, 500 mg, -, Pack: 20 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 1,42 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 1,60 

Номер и наименование на номенклатурата на 
лекарствения продукт I Място II Място 

№ 
Международно 

непатентно наименование 
/INN/ 

Лекарствена форма и 
количество активно 

вещество в окончателна 
опаковка 

мяр
ка УЧАСТНИК 

Предлаг
ана цена                        
в лева с 

ДДС 

УЧАСТНИК 

Предл
агана 
цена                        

в лева 
с ДДС 

747 Xylometazoline Nasal drops, solution, 0.1 % - 10 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 1,56 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 2,45 

748 Ephedrine, Sulfathiazole Nasal ointment, 30 mg/g + 50 
mg/g - 18g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,99     

749 Thyme fluid extract Cough, Syrup, 480mg/5ml - 150 
ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 4,72     

750 Anisi oil Capsule, soft, 100, mg, Pack: 30 оп. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 8,58     

751 Lavandulae aetheroleum, 
Lavenderoil 

Gastro resistant capsule, soft, 
150 mg, -, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,23 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,34 

752 Thymi folium extr. fluidum, 
Plantaginis folium extr. 
Fluidum 

Syrup, 7.53 g/ 100g-7.53 g/100 g 
250 ml, -, Pack: 1 

бр. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,73 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 8,78 

753 Myrtol standartised Gastro resistant capsule, hard, 
300 mg, -, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 7,89 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 8,10 

754 Acetylcysteine Powder for oral solution, 600 
mg, -, Pack: 10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,99 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 11,76 

755 Acetylcysteine Powder for oral solution, 200 
mg, -, Pack: 20 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,20 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 8,33 

756 Carbocisteine Syrup, 20 mg/ml  20 mg/ml - 
125ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,92 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,10 

757 Ambroxol Effervescent tablet, 60 mg, -, 
Pack: 10 

оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 6,59 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,72 

758 Ambroxol Tablet, 30 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 2,89 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,64 

759 Prenoxdiazine Tablet, 100 mg, -, Pack: 20 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 8,54 "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 8,70 

760 Glaucine 
hydrobromide/Ephedrine 
hydrochloride 

Syrup, 5,75 mg/4,6 mg/ ml – 
125 g, -, Pack: 1 

бр. 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,06     

761 Diphenhydramine, 
combinations 

Syrup, 9.96 mg/5 ml + 99.6 
mg/5 ml - 125 ml, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 3,43     

762 Loratadine Syrup, 1 mg/ml - 120 ml, -, 
Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,18     

763 Loratadine Tablet, 10 mg, -, Pack: 30 оп. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,32     

765 Dexpanthenol Eye gel, 5 %, -10 g, Pack: 1 бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 10,18     

766 Barium sulfate Powder for oral/rectal 
suspension, 100 g, -, Pack: 1 

бр. "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ"АД 5,77     

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Доклад по чл.103 ал.3 от ЗОП                                     стр.30 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  "ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ ЗА ПИЕНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ" 

Номер и наименование на номенклатурата I Място II Място 

№ 

Международно непатентно наименование 
/INN/,  форма, количество на активно 

вещество, количество на продукт в една 
опаковка 

мярка УЧАСТНИК 

Предлагана 
цена                        

в лева с 
ДДС 

УЧАСТНИК 

Предлагана 
цена                        

в лева с 
ДДС 

Ентерални храни за пиене 
767 ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ДЕЦА 200 ml бр. "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 5,10     
768 СТАНДАРТНА ЕНТЕРАЛНА ХРАНА 200 ml бр. "ПРО 

ФАРМАЦИЯ"ЕООД 3,51 
"Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ"ЕООД 3,60 

769 ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ 200 ml 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,82 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 3,91 

770 ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ДИАБЕТИЦИ 200 ml бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,56 

"ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 3,64 

771 ЕНТЕРАЛНА ХРАНА С 
ИМУНОМОДУЛИРАЩО ДЕЙСТВИЕ 200 ml 

бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 4,96 

  
  

772 ПРОТЕИН НА ПРАХ 300 g бр. "ПРО 
ФАРМАЦИЯ"ЕООД 25,38     

Разни 
773 ASCORBIC ACID tb. 100 mg x 40 оп. "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 1,27 
  

  
777 ACETONUM 720 g бр. "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 6,36     
778 ARGENTUM NITRICUM pulv. 10 g  бр. "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 28,80     
779 GLYCERINUM  1,2 kg бр. "ФЬОНИКС 

ФАРМА"ЕООД 8,28 "БУЛМАР МЛ"ООД 9,23 
780 HYDROGENIUM PEROXYDATUM 30% 1000 ml  бр. 

"БУЛМАР МЛ"ООД 
2,34 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 3,42 

782 VASELINUM ALBUM 900 g   бр. "ФЬОНИКС 
ФАРМА"ЕООД 7,06 "БУЛМАР МЛ"ООД 8,16 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:           

Председател:. .. Членове: 1    2.   3.  4.  
               /д-р П.Тодоров/                 /маг.фарм.В.Петрова/       /д-р И.Цачева/          /С.Димова/          /Ц.Ботева/ 
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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на лекарствени 
продукти за нуждите на "МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Разград" АД по периодични заявки"     2018г. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  към ДОКЛАД по чл.103 ал.3 от ЗОП 
 

Номенклатури от обособените позиции на поръчката, по които не е 
подадена нито една оферта за участие в процедурата 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 
1 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК" 

 Наименование на номенклатурата на лекарствения продукт 
№ на 

номенк
латура

та 

Международно непатентно наименование  /INN/ Лекарствена 
форма 

Количество на 
активното лекарствено 

вещество 

Окончателна 
опаковка 

мяр
ка 

3 Budesonide Nebuliser suspension 0.25 mg/ml-2 ml   30 оп. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 
2 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК" 

 Наименование на номенклатурата на лекарствения продукт 

№ на 
номенк
латурат

а 

Международно непатентно наименование  /INN/ Лекарствена форма 
Количество на 

активното лекарствено 
вещество 

Окончате
лна 

опаковка 

мяр
ка 

18 Ondansetron Solution for injection 2 mg/ml - 2 ml   10 оп. 

25 Macrogol, combinations Powder for oral solution 64 g 4 оп. 

61 Calcitriol Capsule, soft 0.25 mcg 100 оп. 

66 Riboflavin Solution for injection 5 mg/ml - 2 ml mg 10 оп. 

68 Magnesium sulfate Solution for injection 201.9 mg/ 10 ml mg 10 оп. 

84 Dabigatran etexilate Capsule, hard 75 mg 30 оп. 

85 Dabigatran etexilate Capsule, hard 110 mg 10 оп. 

86 Apixaban Film coated tablet 2.5 mg 20 оп. 

97 Cyanocobalamin Solution for injection 0.5 mg/ml - 1 ml   10 оп. 

123 Hydroxyethylstarch Solution for infusion 100 mg/ml- 500 ml 1 бр. 

130 Combinations/Amino acids Solution for infusion   50 g/l - 500 ml 1 бр. 

157 Electrolytes/SOD.CHLORIDE;SOD.LACTATE;POTAS.CHL
OR.;Ca CHLOR.DIHIDRATE sol. 500 ml -ecoflac Solution for infusion 500 ml 1 бр. 

172 Combinations (trace elements) Concentrate for solution 
for infusion 10 ml 5 оп. 

174 Digoxin Tablet 0.25 mg 20 оп. 

180 Propafenone Film coated tablet 150 mg 50 оп. 

188 Isosorbide dinitrate Prolonged release tablet 20 mg 20 оп. 

191 Isosorbide mononitrate Prolonged release tablet 60 mg 30 оп. 

193 Alprostadil Concentrate for solution 
for infusion 500 mcg/1 ml mg 5 оп. 

216 Pentoxifylline Prolonged release tablet 400 mg 20 оп. 

225 Metoprolol Tablet 25 mg 30 оп. 

229 Bisoprolol Film coated tablet 5 mg 50 оп. 
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237 Nifedipine Prolonged release tablet 20 mg 30 оп. 

242 Lercanidipine Film coated tablet 10 mg 60 оп. 

244 Verapamil Film coated tablet 40 mg 50 оп. 

247 Verapamil, Trandolapril Modified release tablet 180 mg/ 2 mg mg 28 оп. 

250 Enalapril Tablet 10 mg 30 оп. 

252 Perindopril Film coated tablet 5 mg 30 оп. 

255 Fosinopril Tablet 10 mg 30 оп. 

256 Trandolapril Capsule, hard 2 mg 30 оп. 

258 Perindopril, Indapamide Tablet 2 mg/ 0,625 mg mg 30 оп. 

260 Lisinopril and amlodipine Tablet 10 mg/5 mg mg 30 оп. 

261 Perindopril, Amlodipine Tablet 5mg/5 mg   30 оп. 

271 Lovastatin Tablet 20 mg 30 оп. 

288 Octreotide Solution for injection 0.1 mg/ml - 1 ml mg 5 оп. 

298 Levothyroxine sodium Tablet 50 mcg 50 оп. 

328 Clarithromycin Powder for solution for 
infusion 500 mg 1 бр. 

332 Clindamycin Capsule, hard 600 mg 30 оп. 

333 Lincomycin Solution for injection 300 mg/ml - 2 ml   5 оп. 

334 Tobramycin Solution for injection 80 mg/2 ml mg 5 оп. 

350 Nitroxoline Capsule, soft 250 mg 30 оп. 

359 Pyrazinamide Tablet 500 mg 100 оп. 

362 Oseltamivir Capsule, hard 30 mg 10 оп. 

365 Cyclophosphamide Powder for solution for 
injection 200 mg 1 бр. 

366 Cyclophosphamide Powder for solution for 
injection 500 mg 1 бр. 

381 Rocuronium bromide Solution for injection 10 mg/ml-5 ml mg 10 оп. 

382 Baclofen Tablet 10 mg 50 оп. 

387 Fentanyl Solution for injection 0,05 mg/ml - 2 ml   10 оп. 

396 Morphine Solution for injection 10 mg/ml - 1 ml   10 оп. 

408 Oxcarbazepine Film coated tablet 300 mg 50 оп. 

411 Valproic acid Gastro resistant tablet 500 mg 40 оп. 

415 Gabapentin Capsule, hard 400 mg 100 оп. 

421 Selegiline Tablet 5 mg 50 оп. 

449 Alprazolam Tablet 0.25 mg 100 оп. 

457 Tianeptine Film coated tablet 12.5 mg 30 оп. 

464 Piracetam Solution for infusion 12000 
mg/ 
60 
ml 

1   

465 Piracetam Solution for injection 200 mg/ml - 5 ml   10 оп. 

466 Vinpocetine Tablet 10 mg 30 оп. 

469 Galantamine Solution for injection 2,5 mg/ml - 1 ml   10 оп. 

470 Galantamine Solution for injection 5 mg/ml - 1 ml   10 оп. 

487 Brinzolamide Eye drops, emulsion 10mg/ml - 5ml mg 1 бр. 

489 Dorzolamide, Timolol Eye drops, solution 20 mg/5 mg - 5 ml mg 1 бр. 

505 Iopromide Solution for 
injection/infusion 370mg/ml-50 ml mg 1 бр. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО 
ПРЕДПИСАНИЕ, КОИТО СА ИЗВЪН ТЕЗИ ПО ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК” 

 
Наименование на номенклатурата на лекарствения продукт 

№ на 
номе
нклат
урата 

Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма и количество активно вещество в 
окончателна опаковка 

мяр
ка 

538 Ferric carboxymaltose inj./inf.sol, 50mg/ml -2ml, -, Pack: 5fl оп. 

542 Electrolytes/SOD.CHLORIDE;SOD.LACTATE;POTAS.CHLOR.;Ca 
CHLOR.DIHIDRATE  Solution for infusion, 1000, ml, Pack: 1 бр. 

548 Glyceryl trinitrate Sublingual spray, solution, 11.2 g (0.4 mg/dose), -, Pack: 1 бр. 

550 Methyldopa Tablet, 250 mg, -, Pack: 50 оп. 

554 Candesartan Tablet, 16, mg, Pack: 28 оп. 

578 Prednisone  Tablet, 5, mg, Pack: 60 оп. 

594 Fosfomycin Granules for oral solution, 3 g, -, Pack: 2 бр. 

596 Itraconazol Capsule, hard, 100 mg, -, Pack: 15 оп. 

604 Mitomycin Powder for solution for injection, 20, mg, Pack: 1 бр. 

610 Meloxicam Tablet, 15 mg, -, Pack: 10 оп. 

614 Diclofenac Gel, 1% - 25 g, -, Pack: 1 бр. 

621 Tramadol, Paracetamol Film coated tablet, 75 mg / 650 mg, -, Pack: 10 оп. 

630 Amantadine film.tabl, 100 mg, -, Pack: 30 оп. 

635 Mirtazapine Orodispersible tablet, 15 mg, -, Pack: 30 оп. 

654 Dimenhydrinate suppositories, 40 mg, -, Pack: 5 оп. 

657 Levocetirizine Film coated tablet, 5 mg, -, Pack: 10 оп. 

661 Tobramycin (as sulfate) eye oitment, 3 mg/g - 5 g, -, Pack: 1 бр. 

668 Diclofenac Eye drops, solution, 0,1 % - 5 ml, -, Pack: 1 бр. 

670 Dexamethasone and antiinfectives Eye drops, suspension, 3500 IU/6000 IU/1 mg/ml, -, Pack: 1 бр. 

675 Tropicamide Eye drops, solution, 1% - 10 ml, -, Pack: 1 бр. 

676 Phenylephrine Eye drops, solution, 25 mg/ml, -5 ml, Pack: 1 бр. 

679 Flumazenil Solution for injection/infusion, 0,1mg/ml-5 ml, -, Pack: 5 оп. 

682 Glucose 5%, Solution for injection/infusion, 1000, ml, Pack: 1 бр. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ БЕЗ ЛЕКАРСКО 
ПРЕДПИСАНИЕ" 

  Наименование на номенклатурата на лекарствения продукт 
№ на 
номен
клатур

ата 

Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма и количество активно вещество в 
окончателна опаковка 

мяр
ка 

683 Protein-free haemodialysate of calf blood Ointment, 2,07 mg/g  x 20 g, -, Pack: 1 бр. 

698 Castor oil Oral liquid, 1000 ml, -, Pack: 1 бр. 

700 Sodium dihydrogen phosphate, Disodium phosphate Rectal solution, 130 ml, -, Pack: 1 бр. 

701 Sodium dihydrogen phosphate, Disodium phosphate Rectal solution, 250 ml, -, Pack: 1 бр. 

702 Charcoal activated Tablet, 250 mg, -, Pack: 20 оп. 

713 Rutoside, Ascorbic acid Film coated tablet, -, -, Pack: 100 оп. 

719 Micronized and purified flavonoic fraction (containing Diosmin 90 
% and flavonoids expressed as Hesperidin 10 %) Tablet, 500, mg, Pack: 30 оп. 

721 Methylrosaniline hydrochloride Cutaneous solution, 1% - 50 ml, -, Pack: 1 бр. 

724 Ergocalciferol, Cod-liver oil, Peru Balsam, Retinol Ointment, 350 IU/400IU/g - 600 g, -, Pack: 1 бр. 

764 Retinol Eye gel, 10mg/g - 10 g, -, Pack: 1 бр. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  "ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ ЗА ПИЕНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ" 
 

  Наименование на номенклатурата 

№ на 
номе
нкла
турат

а 

Международно непатентно наименование /INN/,  форма, количество на активно вещество, количество на продукт в 
една опаковка 

мяр
ка 

774 CARBO ACTIVATUS pulv. 20 g бр. 

775 GLUCOSE 2,7 g; SODIUM CITRATE 0,58 g; SODIUM CHLORIDE 0,52 g; POTASSIUM CHLORIDE 0,3 g sach. x 8 оп. 

776 SODIUM CITRATE amp. 31 mg/ml 1 ml бр. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:           

Председател:. .. Членове: 1    2.   3.  4.  
               /д-р П.Тодоров/                 /маг.фарм.В.Петрова/       /д-р И.Цачева/          /С.Димова/          /Ц.Ботева/ 
 

 



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на лекарствени 
продукти за нуждите на "МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Разград" АД по периодични заявки"     2018г. 

              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  към ДОКЛАД по чл.103 ал.3 от ЗОП 

Номенклатури от обособените позиции на поръчката, по които всички подадени оферти 
за участие не отговарят на условията за представяне или са неподходящи 

              

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК" 

       

 Наименование на номенклатурата на лекарствения продукт 

Номер на 
номенкла

турата 

Международно непатентно наименование  
/INN/ Лекарствена форма Количество на активното 

лекарствено вещество 

Окончате
лна 

опаковка 

мярк
а 

5 Ranitidine Film coated tablet 300 mg 30 оп. 

9 Omeprazole Gastro resistant capsule, hard 20 mg 30 оп. 

125 Amino acids, Ид. 500 Solution for infusion Glass bottle 500 
ml x 1 

ml 1 бр. 

135 Combinations/Трикомпонентен разтвор за 
парентерално хранене през периферен или 
централен венозен източник, 16 
аминокиселини ( 8% ), глюкоза ( 16 % ), мастна 
емулсия ( 20 % ) от 50:50 дълго- и 
средноверижни триглицериди, 1250 мл 

Emulsion for infusion 1250 ml 1 бр. 

139 Combination/Трикомпонентен разтвор за 
парентерално хранене през централен венозен 
източник, 16 аминокиселини ( 14.4% ), глюкоза 
( 36% ), мастна емулсия ( 14.4% ) от  5:4:1 
средно-дълговерижни триглицериди и рибено 
масло, 1875 мл 

Solution for infusion 1875 ml 1 бр. 

155 Electrolytes/SOD.CHLORIDE;POTASSIUM 
CHLORIDE;Ca CHLOR.DIHIDRATE sol.1000 
ml -ecoflac 

Solution for infusion 1000 ml 1 бр. 

162 Electrolytes/Sodium chloride, Potassium chloride, 
Sodium lactate, Calcium chloride -ecoflac  

Solution for infusion 500 ml 6.80 g/l 
/0.30 g/l / 0.20 g/l / 
0.37 g/l / 3.27 g/l / 
0.67 g/l 

ml 1 бр. 

163 Electrolytes/Sodium chloride, Potassium chloride, 
Sodium lactate, Calcium chloride -ecoflac  

Solution for infusion 1000 ml 6.80 g/l 
/0.30 g/l / 0.20 g/l / 
0.37 g/l / 3.27 g/l / 
0.67 g/l 

ml 1 бр. 

165 Mannitol -ecoflac Solution for infusion 150g/l-500 ml mg 1 бр. 

168 Potassium chloride Concentrate for solution for 
infusion 

150 mg/ml - 10 ml mg 50 оп. 

178 Lidocaine Solution for injection 20mg/ml-2ml mg 10 оп. 

230 Bisoprolol Film coated tablet 10 mg 50 оп. 

245 Verapamil Coated tablet 80 mg 50 оп. 

274 Atorvastatin Film coated tablet 20 mg 30 оп. 

279 Povidone- iodine Cutaneous solution 7,5g/100g (iodine 
10%) - 100ml 

  1 бр. 

280 Povidone- iodine cutaneous solution 100 ml 1 бр. 

281 Povidone- iodine cutaneous solution 1000 ml 1 бр. 

307 Amoxicilline, clavulanic acid Film coated tablet 875 mg/125 mg mg 14 оп. 

337 Amikacin Solution for infusion 5 mg/ml -100 ml mg 10 оп. 
338 Amikacin Solution for infusion 2,5 mg/ml -100 ml   10 оп. 

353 Fluconazole Capsule, hard 150 mg 3 оп. 

364 Immunoglobulins, normal human, for 
intravascular adm. 

Solution for infusion 50 mg/ml - 5 ml mg 1 бр. 



369 Diclofenac Gastro resistant tablet 50 mg 30 оп. 

373 Ketoprofen Powder for solution for 
infusion 

100 mg 1 бр. 

390 Propofol, EDTA Emulsion for injection/infusion 10 mg/ml - 20 ml   5 оп. 

393 Bupivacaine Heavy Solution for injection 5 mg/ml -  4 ml   5 оп. 

403 Tramadol, Paracetamol Film coated tablet 37,5 mg/ 325 mg mg 10 оп. 

412 Valproic acid Solution for injection/infusion 100 mg/ml-5 ml mg 5 оп. 

413 Valproic acid Powder and solvent for 
solution for injection 

400 mg 4 оп. 

448 Alprazolam Tablet 0.5 mg 30 оп. 

454 Sertraline Film coated tablet 50 mg 30 оп. 

456 Mirtazapine Film coated tablet 30 mg 30 оп. 

459 Venlafaxine Prolonged release capsule, hard 150 mg 28 оп. 

461 Piracetam Film coated tablet 800 mg 60 оп. 

462 Piracetam Film coated tablet 1200 mg 20 оп. 

492 Latanoprost Eye drops, solution 50 mcg/ml - 2,5 ml mcg 1 бр. 
498 Glucose, sodium chloride Solution for infusion 500 ml 1 бр. 

502 Glucose Solution for injection/infusion 5% 250 ml 1 бр. 

512 Tetanus toxoid Suspension for injection 0,5 ml (1 dose)   1 бр. 

514 Tuberculini purified Protein Derivative for human 
use 

Solution for injection 5 TU/0.1 ml flac. x 
1 ml  (10 дози) 

  1 бр. 

       
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО 
ПРЕДПИСАНИЕ, КОИТО СА ИЗВЪН ТЕЗИ ПО ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК" 

 
Наименование на номенклатурата на лекарствения продукт 

Номер на 
номенкла

турата 
Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма и количество активно вещество в 

окончателна опаковка 
мяр
ка 

533 Combinations/Potassium aspartate, Magnesium aspartate Film coated tablet, 175 mg/166 mg, -, Pack: 50 оп. 

541 Folic acid Tablet, 5 mg, -, Pack: 100 оп. 

555 Rosuvastatin Film coated tablet, 5 mg, -, Pack: 28 оп. 

560 Gentamicin Ointment, 1 mg/g - 15 g, -, Pack: 1 бр. 

565 Fluocinolone acetonide Ointment, 0,25 mg/g - 15 g, -, Pack: 1 бр. 

571 Dydrogestereone Film coated tablet, 10 mg, -, Pack: 20 оп. 

605 Filgrastim 30 MIU/0,5 ml solution for injection or infusion Pre-filled syringe 0,5 
ml x 1, Solution for injection/infusion, 30 MIU/0,5 ml, -, Pack: 1 

бр. 

647 Beclometasone sol. inh. pres., 250 mcg/dose - 200 doses, -, Pack: 1 бр. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  "ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ ЗА ПИЕНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ" 
Номер на 

номенклатурата 
Наименование на номенклатурата  

Международно непатентно наименование /INN/,  форма, количество на активно вещество, количество 
на продукт в една опаковка 

мярка 

781 HYDROGENIUM PEROXYDATUM 30% 50 kg_бидон  бр. 

 

КОМИСИЯ:           

Председател: Членове: 1  2.   3.  4.  
              /д-р П.Тодоров/      /маг.фарм.В.Петрова/       /д-р И.Цачева/       /С.Димова/          /Ц.Ботева/ 
 


