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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 4 
 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 101/05.10.2018г. на Управителя 

на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, със задача да разгледа, оцени и 

класира офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-

ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2019г.“ 

 

 Днес, 21.12.2018г. (Петък), на основание разпоредбите на Глава 25, раздел 2 от ЗОП, 

в изпълнение на Решение №99/11.09.2018 г.  на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, 

Комисията, назначена със Заповед № 101/05.10.2018 г. на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ 

ЕООД, в състав: 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Бонка ПЕТРОВА – Н-к АСФБ на СБАЛББ Троян 

     2. Д-р Нина ТОДОРОВА – Н-к кл.лаборатория 

3. Йорданка ПОПСКА - Биолог 

                                 4. Поля ИГНАТОВСКА – Управител аптека 

 

Резервни членове 1. Дилянка ЧЕРВЕНКОВА - Главна мед. сестра 

                                          2. Розита СПАСОВСКА – счетоводител СБАЛББ 

се събра в 11,00 часа в Конферентната зала в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, за да 

продължи с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2019г.“.  

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на нито 

един от участниците. 

 Председателят на комисията обяви, че с Протокол №3 от 14.12.2018г., е взето 

решение от Комисията, на основание чл.58, ал.3 от ЗОП, да се проведе публичен жребии, 

за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, по критерия 

„Най-ниска цена“ за номенклатурни единици №№ 113, 137, 209, 327, 330, 333, 337, 354, 

451, 552 и 562. Протокола е изпратен по електронна поща до всички участници в 

процедурата, като същите са потвърдили получаването му с обратни писма, изпратени на 

електронната поща на Възложителя, както и копие от протокола е публикуван и в профила 

на купувача. В профила на купувача е публикувано и съобщение по реда на чл.58, ал.3 от 
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ППЗОП. В часа определен от Комисията, същата започна своята работа, като 

наименованията на участниците, чийто ценови оферти бяха идентични, бяха изписани на 

малки листа така че да не се вижда наименованието на дадения участник. Листите бяха 

сгънати и поставени в купа, като преди да бъде изтеглен участник, същите бяха 

разбъркани от председателя, като за различните номенклатурни единици бяха поставяни 

само онези сгънати листа, които се отнасяха до самата единица. За различните 

номенклатурни единици Председателя покани различен член на комисията да изтегли 

печелившите за всяка една от номенклатурните единици. Резултатите от жребия са 

следните:  

Ном.ед. 113 - „Медофарма” ЕООД гр.София – 0,890 лева; 

      

Ном.ед.  137 – „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,780 лева. 

 

Ном.ед.  209 – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 28,680 лева; 

                

Ном.ед.  327 – „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив – 0,034 лева; 

                     

Ном.ед.  330 – „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив – 0,092 лева; 

                     

Ном.ед.  333 – „Хелмед България” ЕООД гр.София – 0,019 лева; 

                

Ном.ед.  337 – „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив – 0,282 лева; 

                     

Ном.ед.  354 – „Хелмед България” ЕООД гр.София – 1,680 лева; 

                

Ном.ед.  451 – „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив – 10,800 лева. 

 

Ном.ед.  552 – „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово – 0,168 лева; 

                        

Ном.ед.  562 – „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,060 лева. 

       

Предвид на изтегления жребии, Комисията определи за участник спечелил 

обществената поръчка по: Ном.ед. 113 - „Медофарма” ЕООД гр.София – 0,890 лева; ном.ед.  

137 – „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,780 лева; Ном.ед.  209 – „ФЬОНИКС ФАРМА” 

ЕАД гр.София – 28,680 лева; Ном.ед.  327 – „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив – 0,034 

лева; Ном.ед.  330 – „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив – 0,092 лева; Ном.ед.  333 – 

„Хелмед България” ЕООД гр.София – 0,019 лева; Ном.ед.  337 – „Истлинк България” 

ЕООД гр.Пловдив – 0,282 лева; Ном.ед.  354 – „Хелмед България” ЕООД гр.София – 1,680 

лева; Ном.ед.  451 – „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив – 10,800 лева; Ном.ед.  552 – 

„Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово – 0,168 лева; Ном.ед.  562 – „Софарма трейдинг”АД, гр. 

София – 0,060 лева. 
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 Комисията след като разгледа и оцени офертите на всички участници, както по техническа 

част така и по ценова част, прави следното класиране по избрания критерии – „Най-ниска цена“ за 

всяка една номенклатурна единица по отделно и предлага на Възложителя да сключи договори за 

доставки с класираните на първо място участници, по отделните номенклатурни единици: 

С оглед на горепостигнатите резултати: 

За номенклатурни единици 2, 21, 41, 69, 80, 88, 95, 116, 125, 127, 134, 135, 158, 159, 165, 185, 192, 223, 

232, 243, 246, 258, 289, Комисията определя за спечелил единствения участник за тях „ФЬОНИКС ФАРМА” 

ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този 

протокол; 

За номенклатурни единици 1, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 26, 37, 47, 53, 54, 60, 65, 66, 71, 72, 76, 77, 81, 82, 86, 

87, 89, 90, 110, 119, 121, 122, 136, 144, 145, 146, 150, 190, 208, 216, 226, 229, 234, 240, 241, 244, 24 9, 252, 254, 

256, 263, 266, 268, 273, 279, 280, 281, 286, 291, 292, 295, 298, 307, 308, 310, 311, 312, 315, 318, 322, Комисията 

определя за спечелил единствения участник за тях „Софарма трейдинг”АД, гр. София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За номенклатурни единици от 377 до 381 включително, 441, 458, 460, 461, 463, 556, 558, 561, 

Комисията определя за спечелил единствения участник за тях „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За номенклатурни единици от 382 до 425 включително, Комисията определя за спечелил 

единствения участник за тях „Бг мед“ ЕООД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За номенклатурни единици от 426 до 435 включително, Комисията определя за спечелил 

единствения участник за тях „Перфект медика” ООД, гр. Стара Загора, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За номенклатурни единици от 477 до 506 включително, 514, 515, 520, 526, 527, 528, Комисията 

определя за спечелил единствения участник за тях „Диамед” ООД, град София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

 

За н.е. 3 и 4 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София,  а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 6 класира на първо място участника ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 8 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 9 класира на първо място участника ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 12 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 13 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 15 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е.16 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 
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„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 18 и 20 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 22 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 23 и 24 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 25 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София,  на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на трето място „Медофарма” ЕООД, гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 27 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 28 и 29 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен 

Център” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от 

този протокол; 

За н.е. 30 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 31, 32 и 33 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 34 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” 

АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този 

протокол; 

За н.е. 35 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от 

този протокол; 

За н.е. 36 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 38 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от 

този протокол; 

За н.е. 39 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 40 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 42 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, а на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 43 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 46 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 50, 51 и 52 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 55 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 56 и 57 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 58 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 59 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място „ФЬОНИКС 

ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 61 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, а на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 62 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място „ФЬОНИКС 

ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 63 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, а на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 64 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, a на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна 

част от този протокол; 

За н.е. 67 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 70 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 74 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място, 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 75 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 78 и 79 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 83, 84 и 85 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 
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място, „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 91, 92 и 93 включително класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД 

гр.София, а на второ място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 94 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 96 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място, 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 97 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, и на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 98 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 100 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от 

този протокол; 

За н.е. 103 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 104, 105 и 106 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на 

второ място, „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 111 и 112 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място, „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 113 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр. София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 115 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Медофарма” ЕООД, гр. София и „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 123 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център ” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 126 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на трето място „Медофарма” ЕООД, гр. София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 129 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 130 класира на първо място единственият участник „Медофарма” ЕООД, гр. София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 131 класира на първо място участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център ” 

АД, гр.София, а на второ място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 132 класира на първо място единственият участник „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален 

Аптечен Център ” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна 

част от този протокол; 

За н.е. 137 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 138 до 141 включително класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД 

гр.София, а на второ място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 142 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 143 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 147 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 148 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 153 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София и на трето място „Медофарма” ЕООД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 154 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, и на четвърто място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 155 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна 

част от този протокол; 

За н.е. 156 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 157 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 160 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 161 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, на четвърто място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, и на пето място „Медофарма” ЕООД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 162 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” 

АД, гр.София, и на четвърто място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 163 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, на трето място, на четвърто място 
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„Медофарма” ЕООД, гр.София, и на пето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 164 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, и на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 166 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 167 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, и на четвърто място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 168 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„Медофарма” ЕООД, гр.София, на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на четвърто място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, и на пето място „Софарма трейдинг”АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 169 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„Медофарма” ЕООД, гр.София, на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на четвърто място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 170 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” 

АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този 

протокол; 

За н.е. 171 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 173 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 174 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„Медофарма” ЕООД, гр.София, на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, и на четвърто място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 176 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Медофарма” ЕООД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна 

част от този протокол; 

За н.е. 177 класира на първо място единствения участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 178 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, и на трето място „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 181 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр. София, и на четвърто място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 182 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 



 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на 
„СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - Троян, за 2019г.“ 

9 

За н.е. 184 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 188 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, а на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от 

този протокол; 

За н.е. 189 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 193 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 194 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 196 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 197 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 200 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 201 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, и на четвърто място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 202 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 203 класира на първо място единствения участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 204 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 205, 206 и 207 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на 

второ място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 209 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място, 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 212 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 213 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„Медофарма” ЕООД, гр.София, на трето място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, и на четвърто място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 214 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 215 класира на първо място участника „Медофарма” ЕООД, гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 217  класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, и на четвърто място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 218 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 219 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място, 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 220 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, и на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 221 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 222 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място, 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 224 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” 

АД, гр.София, и на четвърто място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 225 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, и на четвърто място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно 

описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 227 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място  

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 230 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място  

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 235 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 236 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 237 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 238 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 
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„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 239 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 242 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 245 класира на първо място участника ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 247 и 248 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 250 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 251 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 253 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 255 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място  

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 261 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 262 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 264 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 265 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 276, 277 и 278 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на 

второ място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 284 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 287 и 288 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 290 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 293 и 294класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ 

място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 296 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 297 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 299 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 300 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 301 класира на първо място участника „МЕДЕКС“ ООД, гр. София, на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 303 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 304, 305 и 306 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ 

място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 309 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 313 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 314 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 316 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 317 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 319 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 321 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 323 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 324 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, а на второ място 
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„Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 327 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София и на трето място „Хелмед България” ЕООД, град София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 328 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив и „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 329 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, и на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 330 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София и на трето място „Хелмед България” ЕООД, град София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 331 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 332 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 333 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, и на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 334 класира на първо място единственият участник „Истлинк България” ЕООД, град 

Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 335 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 336 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 337 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София и на трето място „Хелмед България” ЕООД, град София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 338 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на трето място „Хелмед България” ЕООД, град София, и на 

четвърто място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 339 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, и на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 340 класира на първо място участника „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, и на трето място „Хелмед България” ЕООД, град София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 341 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София и „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 342 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 343 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, и на четвърто място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 344 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 345 и 346 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ 

място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 347 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на трето място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, и на четвърто 

място „Хелмед България” ЕООД, град София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 348 класира на първо място единствения участник „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, 

по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 349 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 350 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 351 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, а на второ 

място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 352 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 353 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 354 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, и на четвърто 

място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 355 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на трето място „Хелмед България” ЕООД, град София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 356 и 357 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 358 и 359 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на 

второ място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 360 и 361 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на 

второ място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 362 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 363, 364 и 365 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на 

второ място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, 

по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 366 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София и „Хелмед България” ЕООД, град София, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 367 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, а на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 368 и 369 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на 

второ място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 370 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София и на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 371 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив и на трето място „Хелмед България” ЕООД, град София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 372 класира на първо място единствения участник „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, 

по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

 За н.е. 373 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол;  

За н.е. 374 класира на първо място единствения участник „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, 

по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 375 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Хелмед България” ЕООД, град София, и на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 376 класира на първо място участника „Хелмед България” ЕООД, град София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 436, 437 и 438 класира на първо място участника „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, а на второ 

място „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 439 и 440 класира на първо място участника „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, а на 

второ място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 442 класира на първо място участника „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, а на второ 

място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 443 класира на първо място участника „Билмед“ ЕООД, гр.Варна, на второ място „Истлинк 

България” ЕООД, град Пловдив, на трето място „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, и на четвърто 

място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 444 класира на първо място участника „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, на второ 

място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, и на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 445 класира на първо място участника „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, на второ 

място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, и на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 446 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, и на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 447 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на трето място „Билмед“ ЕООД, гр.Варна, на четвърто място „Елпак 

лизинг“ ЕООД, гр.Варна, на пето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив и на шесто място 

„Перфект медика” ООД, град Стара Загора, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 448 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Билмед“ ЕООД, гр.Варна, на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на четвърто място „Перфект 

медика” ООД, град Стара Загора, на пето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените 

цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 449 класира на първо място участника „Билмед“ ЕООД, гр.Варна, на второ място „Софарма 

трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на четвърто място 

„Перфект медика” ООД, град Стара Загора, на пето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 450 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на трето място „Билмед“ ЕООД, гр.Варна и „Перфект медика” ООД, град 

Стара Загора, и на четвърто място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, 

съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 451 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Билмед“ ЕООД, гр.Варна, на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на четвърто място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, и на пето място „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 452 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на второ 

място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на четвърто 

място „Билмед“ ЕООД, гр.Варна, и на пето място „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 453 и 454 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на 

второ място „Билмед“ ЕООД, гр.Варна, на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на четвърто място 

„Перфект медика” ООД, град Стара Загора, и на пето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 455 класира на първо място участника „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, на четвърто 

място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, и на пето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 456 класира на първо място участника „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на четвърто място 

„Перфект медика” ООД, град Стара Загора, и на пето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 457 класира на първо място участника „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София, на трето място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, на четвърто 

място „Перфект медика” ООД, град Стара Загора, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 464 до 468 включително класира на първо място участника „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, 

на второ място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 550 класира на първо място единственият участник „Истлинк България” ЕООД, град 

Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 
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За н.е. 551 и 552 класира на първо място участника „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, а на второ 

място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 553 класира на първо място единственият участник „Истлинк България” ЕООД, град 

Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 554 класира на първо място участника „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, а на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 555 класира на първо място единственият участник „Истлинк България” ЕООД, град 

Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 557 класира на първо място участника „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, а на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 559 класира на първо място участника „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, а на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 560 класира на първо място участника „Елпак лизинг“ ЕООД, гр. Варна, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, и на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 562 класира на първо място участника „Софарма трейдинг”АД, гр.София, на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, и на трето място „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, по 

предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 563 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на второ 

място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол;  

За н.е. 564 класира на първо място участника „Елпак лизинг“ ЕООД, гр. Варна, а на второ място 

„Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол; 

За н.е. 565 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на второ 

място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 

неразделна част от този протокол;  

За н.е. 566 и 567 класира на първо място участника „Елпак лизинг“ ЕООД, гр. Варна, а на второ 

място „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, по предложените цени, съобразно описаните в 

Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

За н.е. 568 и 569 класира на първо място участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, а на 

второ място „Елпак лизинг“ ЕООД, гр.Варна, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение 

№1 неразделна част от този протокол;  

 

Работата на Комисията приключи на 04.01.2019г. 

Приложения:  1. Приложение №1 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ   /...............П................./ 

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1. БОНКА ПЕТРОВА /................П..................../   

        



 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на 
„СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - Троян, за 2019г.“ 
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           2. Д-Р НИНА ТОДОРОВА /...................П..................../   

                 

                           3. ЙОРДАНКА ПОПСКА     /.................П...................../   

                  

                          4.  ПОЛЯ ИГНАТОВСКА /...................П.................../        

                                      

 

 

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 

 


