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 ДО 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 НА КОМИСИЯТА ЗА 
 ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОТКРИТА 
 ПРОЦЕДУРА 
 
 

З А Я В К А 
 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  
за доставка на медикаменти за стационарните отделения , лекарствени 

продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при 
“Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД  

 
 Подписаният........................................................................................................
............................................ живеещ в гр./с./...................................., 
ул...................................................................., бл........, вх........, ет......., ап.......,  
тел..........................., л.карта №..................................., издадена на 
............................ от МВР....................................., с ЕГН....................................., 
представител на фирма 
...................................................................................................., регистрирана в 
.......................................... с Решение №.............................................., банкова 
сметка ........................ в банка......................................................, заявявам 
участието си в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за 
доставка на медикаменти за стационарните отделения , лекарствени продукти и 
медицински изделия за отделение по хемодиализа при "МБАЛ-ТРОЯН" ЕООД 
по следните обособени позиции:……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 Декларирам, че съм запознат и приемам правилата и условията за участие 
в откритата процедура, обявена съгласно Закона за обществените поръчки.  
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................                                        
/прилага се списък на представените документи съобразно чл.56 от ЗОП/  
 
 
 
 
 
................... 2014 г.                                         С УВАЖЕНИЕ : ......................... 
гр. ........................        /подпис и печат/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ПО ЧЛ.  47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 
от 
 

Долуподписаният/та………………..............................................................................., 
ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на 
…….….……….………. г. от …………………..………………………,  в качеството си 
на………………………...……..........на...................................................................................... 
(управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма) ЕИК 
….………………..., със седалище .....................................…………….......и адрес на 
управление ......................................................................,тел./факс ...................................., в 
качеството ми на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита 
процедура с предмет:  
„……………………………………………………………………………………………………”; 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. Дружеството/ЕТ .................................................. не е обявено в несъстоятелност. 
3. Дружеството/ЕТ.............................................. не е в производство по  ликвидация и 

не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

  
Забележка:  

 Декларацията се подписва от управляващия/те дружеството съгласно регистрацията.  
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, обстоятелствата по т. 1 се 

декларират и от следните лица: 
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон (ТЗ);  
Чл. 84, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с 

дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице; 
Чл. 89, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е 

предвидено друго. 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено 

отговорните съдружници;  
Чл. 105 от ТЗ - Управлението и представителството на дружеството се извършват от 

неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не 
може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.  
  3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;  

Чл. 141, ал. 2 от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки 
един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други 
ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица. 



Чл. 147., ал. 1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството 
лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или 
определено от него лице управлява дружеството. 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при 
липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;  

Чл. 235, ал. 2 от ТЗ - Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на 
надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. 
Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.  

Чл. 235, ал. 1 от ТЗ - Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, 
представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго. 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;  

Чл. 244, ал. 4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или 
няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. 
Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. 

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 
участника.  

7. в случаите по т. 1- 6 -  и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

 
 
 
 
 
 
...........................2014 г.                                ............................. 

гр. ................................                                  Подпис и печат 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ПО ЧЛ.  47, АЛ.  2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 
от 

 
Долуподписаният/та………………..............................................................................., 

ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на 
…….….……….………. г. от …………………..………………………,  в качеството си 
на………………………...…….........на....................................................................................... 
(управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма) ЕИК 
….………………..., със седалище .....................................…………….......и адрес на 
управление ......................................................................,тел./факс ...................................., в 
качеството ми на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита 
процедура с предмет:  
„……………………………………………………………………………………………………..."
; 
 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
1.Представляваното от мен дружество/ЕТ ………………………………………….. 
- не е в открито производство по несъстоятелност; 
- няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон; 
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
3. Дружеството няма парични задължения към държавата или към община по смисъла 

на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията 1, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е 
установен. 
 
            (В случай че, участникът е чуждестранно лице декларира, че не се намира в подобна 
процедура по т. 1 съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително 
когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 
дейността си.) 

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 

1. При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния 
документ към настоящата декларация. 
 
 
 

Забележка:  
 Декларацията се подписва от управляващия/те дружеството съгласно регистрацията.  



Когато кандидатите или участниците са юридически лица, обстоятелствата по т. 2 се 
декларират и от следните лица: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон (ТЗ);  

Чл. 84, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с 
дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице; 

Чл. 89, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е 
предвидено друго. 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено 
отговорните съдружници;  

Чл. 105 от ТЗ - Управлението и представителството на дружеството се извършват от 
неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не 
може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.  
  3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;  

Чл. 141, ал. 2 от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки 
един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други 
ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица. 

Чл. 147, ал. 1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството 
лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или 
определено от него лице управлява дружеството. 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при 
липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;  

Чл. 235, ал. 2 от ТЗ - Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на 
надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. 
Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.  

Чл. 235, ал. 1 от ТЗ - Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, 
представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго. 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;  

Чл. 244, ал. 4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или 
няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. 
Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. 

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 
участника.  

7. в случаите по т. 1- 6 -  и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 
 
 
 
 
 
 
...............................2014 г.                                ............................. 
гр. .....................................                                   Подпис и печат 

 

 

 

 

 



          Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 
 

от 
 
 

           Долуподписаният/та………………........................................................................................, 
ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на 
…….….……….………. г. от …………………..………………………,  в качеството си 
на………………………...……..........на...................................................................................... 
(управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма) ЕИК 
….………………..., със седалище .....................................…………….......и адрес на 
управление ......................................................................,тел./факс ...................................., в 
качеството ми на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита 
процедура с предмет:  
„………………………………………………………………………………………………………; 
 
 
  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

 
2. Представляващото от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21* или 

22** от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 

„Свързани лица” съгласно § 1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права 
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен 
включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира 
в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата 
безпристрастност и обективност. 

 
* Чл. 21. (1) от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси „Лице, заемащо 

публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една 
година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества 
или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или 
задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е 
сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на 
орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.  

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1”. 
** Чл. 22. (1) от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси „Лице, заемащо 

публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по 
служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския 
съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност 
да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в 
която е заемало длъжността.  

 
 

http://linux-ciela/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4AB933&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_3_0#IT_CHLEN_3_0


(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския 
съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, 
притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 
длъжност”. 

  
 

 
 

Декларацията се подписва от управляващия/те дружеството, съгласно регистрацията. 
Декларацията по т. 1 се подписва задължително от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на 
участника са юридически лица - декларацията се подписва от техния представител в 
съответния управителен или контролен орган. 
 
 
 
 
 
 
................................ 2014 г.                                ............................. 

гр. ......................................                                   Подпис и печат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. ........................, 
живущ гр. ......................................, община ".......................................", ул. ................................., 
л. п. с. ...... № ........, издаден от 
.............................. гр. ........................... на ........ г. управител (член на управителния съвет, член 
на Съвета на директорите) на "......................................................................" ООД (АД) 
 
 
                               ДЕКЛАРИРАМ, че 
 
 -  при изпълнението на обществена поръчка с предмет (................... .............................) 
няма да използвам/ще използвам подизпълнители; 
 -  подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на 
подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за 
участие в процедурата; 
 -  дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% 
от общата стойност на поръчката. 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: ........ 2014 г.                                       ............................ 
 

                                      Подпис и печат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Обект на поръчката е доставка на медикаменти за стационарните 
отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по 
хемодиализа при  "МБАЛ-Троян" ЕООД Троян за срок от 1  година. 

Представените оферти трябва да отговарят на предварително обявените 
условия на Възложителя : 

 
Пълнота на офертата -  да се подадат ценови предложения за всички 

медикаменти и медицински изделия, включени в отделна обособена позиция от 
документацията. 

 
Всички стоки следва да отговарят на съответните стандарти и 

нормативните изисквания. Остатъчният срок на годност на стоките да не е по-
малко от 75%, обявен от производителя към датата на доставката. 

 
Оферираните цени на лекарствените продукти следва да бъдат не по-

високи от референтните стойности посочени в Приложение 2 на Позитивния 
лекарствен списък на Република България. 
 
 
 

Видът на медикаментите и медицинските изделия и тяхното 
приблизително количество са разделени на групи, които представляват четири 
отделни обособени позиции в обществената поръчка, и са както следва: 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 П О З И Ц И Я  1  Медикаменти 
 

Група НАИМЕНОВАНИЕ мярка годишен 
разход 

А. Храносмилателна система и метаболизъм 
 Famotidine tabl. 20 mg x 30 oп. 60 
 Famotidine tabl. 40 mg x 30  oп. 30 
 Famotidine powd.inj. 20 mg+solv. 5 ml  бр. 3200 
 Omeprazole caps. 20 mg x 30 oп. 40 
 Omeprazole caps. 20 mg x 14 oп. 60 
 Pantoprazole  tabl.20 mg oп. 10 
 Pantoprazole  tabl. 40 mg oп. 10 
 Lansoprazole caps. 30 mg oп. 10 
 Esomeprazole tabl. 20 mg oп. 10 
 Esomeprazole tabl. 40 mg oп. 10 
 Otilonium bromide tabl. 40 mg оп. 10 
 Papaverine sol. inj.  20 mg/ ml 1 ml бр. 2400 
 Drotaverine hydrochloride tabl. 40 mg x 24 оп. 50 
 Drotaverine hydrochloride sol. inj. 20 mg/ml 2 ml бр. 5500 
 Simeticone emul. oral 40 mg/ml 30 ml бр. 15 
 Simeticone caps. 40 mg oп. 5 
 Atropine sol. inj. 1 mg/ml 1 ml бр. 300 
 Butylscopolaminе tabl. 10 mg  оп. 10 
 Butylscopolaminе sol. inj.  20 mg/ml 1 ml бр. 2000 
 Spasmalgon tabl. x 20 оп. 20 
 Spasmalgon sol. inj. 2 ml бр. 5100 
 Metoclopramide tabl. 10 mg x 40 oп. 15 
 Metoclopramide sol. inj.  10 mg / 2 ml бр. 2400 
 L-Ornithine – L – Aspartate conc. inf. 5 g/ 10 ml бр. 80 
 Silymarine caps. 90 mg x 30 oп. 30 
 Paraffin liquid  x 40 g бр. 10 
 Paraffin liquid  x 80 g бр. 60 
 Bisacodyle supp. 10 mg  oп. 30 
 Bisacodyle supp. 5 mg  oп. 5 
 Magnesii sulfas powd oral sol. 30 g oп. 200 
 FrutiLax syr.  oп. 20 
 Ol. Ricini x 50 g бр. 20 
 Lactulose oral sol. 200 ml бр. 5 
 Lactulose sach. 15 ml x 10 оп. 5 
 Nystatin tabl. 500 000 IU x 20 oп. 30 
 Diosmectite powd. 3 g х 60 oп. 15 
 Loperamide caps. 2 mg x 10 оп. 110 



 Racecadotril gr.oral.susp. 30 mg x 30 оп. 5 
 Insulin Human Actrapid  3 ml бр. 60 
 Insulin Human Insulatard 3 ml бр. 20 
 Insulin Human  Mixtard 3ml бр. 15 
 Gliclazide tabl. 60 mg x 30 oп. 20 
 Metformine tabl. 850 mg x 30 oп. 30 
 Metformine tabl. 1000 mg  oп. 10 
 Benfothiamine 40 mg/ Pyridoxine Hydrochloride 

90 mg/  
Cyanocobalamin 250 mcg caps. x 100 

оп. 20 

 Thiamine nitrate 100 mg / Pyridoxine 
Hydrochloride 200 mg/ Cyanocobalamin 0,2 mg 
film. tabl. x 20 

оп. 240 

 Thiamine nitrate 15 mg/ Pyridoxine 
Hydrochloride 10 mg/ Cyanocobalamin 0.02 mg 
tabl. coat x 30 

oп. 20 

 Thiamine nitrate 15 mg/ Pyridoxine 
Hydrochloride 10 mg/ Cyanocobalamin 0.02 mg 
tabl. coat x 150 

oп. 10 

 Thiamine Hydrochloride 50 mg / Pyridoxine 
Hydrochloride 50 mg/ Cyanocobalamin 500 mcg 
/ Lidocaine Hydrochloride 10 mg sol.inj. 2 ml 

бр. 1600 

 Thiamine Hydrochloride 100 mg/ Pyridoxine 
Hydrochloride 50 mg sol.inj. 1 ml 

бр. 240 

 Ascorbic acid sol. inj.  500 mg 5 ml бр. 2100 
 Pyridoxine sol. inj. 50 mg/ ml 2 ml бр. 20 
 Riboflavine sol. inj.  5 mg/ ml mg 2 ml бр. 20 
 Calcium Gluconicum sol.inj. 8.94 mg/ml 10ml бр. 1800 
 Potassium citrate, Potassium hydrogen carbonate, 

Citric acid tabl. eff. 
оп. 10 

 Magnesium sulphate sol. inj.403.8 mg/ 10 ml 10 
ml 

бр. 1200 

 Magnesium aspartate tabl. 500 mg оп. 20 
 Ademetioninе tabl. 500 mg oп. 5 
 Ademetioninе. sol. inj.  500 mg+solv. бр. 200 
 Tioctic acid tabl. 600 mg oп. 3 

В. Кръв и кръвотворни органи 
 Acenocoumarol tabl. 4 mg  oп. 20 
 Heparin sol. inj 25000 IU/ 5 ml 5 ml бр. 1200 
 Dalteparin sol. inj. 5000 IU anti–Xa/ 0.2 ml бр. 50 
 Dalteparin sol. inj. 7500 IU anti–Xa/ 0.3 ml бр. 50 
 Dalteparin sol. inj. 10000 IU anti–Xa/ 0.4 ml бр. 50 



 Enoxaparin sol. inj. 100 mg/ml 0.4 ml бр. 50 
 Enoxaparin sol. inj. 100 mg/ml 0.6 ml бр. 50 
 Enoxaparin sol. inj. 100 mg/ml 0.8 ml бр. 50 
 Nadroparine sol. inj. 9500 IU anti–XaIU/ ml 0.4 

ml 
бр. 4500 

 Nadroparine sol. inj. 9500 IU anti–XaIU/ ml 0.6 
ml 

бр. 2500 

 Bemiparin sol. inj. 2500 IU anti–Xa/ 0.2 ml бр. 50 
 Bemiparin sol. inj. 3500 IU anti–Xa/ 0.2 ml бр. 50 
 Clopidogrel tabl. 75 mg оп. 30 
 Clopidogrel tabl. 300mg оп. 3 
 Ticagrelol tabl. 90 mg  оп. 5 
 Clopidogrel / Acetylsalicylic acid tabl. 75 mg 

/100 mg 
оп. 15 

 Acetylsalicylic acid/Esomeprszole magnesium 
tabl. 81 mg/ 20 mg 

оп. 15 

 Acetylsalicylic acid tabl. 100 mg x 40 оп. 30 
 Acetylsalicylic acid tabl. 500 mg оп. 20 
 Dipyridamole tabl. 25 mg  оп. 5 
 Streptokinase powd. inj./inf. бр. 2 
 Alteplasse recombinat powd.inj./inf. 50 mg + 

solv.50 ml  
оп. 2 

 Reteplase powd.inj.  бр. 2 
 Dabigatran etexilate caps. 110 mg  оп. 5 
 Fondaparinux sol. inj. 2,5 mg/0.5 ml бр. 5 
 Rivaroxaban tabl. 10 mg х 10 oп. 5 
 Phytomenadione sol.inj. 10 mg/ml ml бр. 120 
 Etamsylate sol.inj. 250 mg/2ml бр. 1500 
 Ferrous sulphate tabl. 325 mg oп. 5 
 Ferric oxide polymaltose complexes sol.inj./inf 

50 mg/ml 2 ml 
бр. 20 

 Saccharated iron oxide sol.inj. 20 mg/ml 5 ml бр. 300 
 Ferric oxide polymaltose complexes tab. chew. x 

30 
oп. 10 

 Iron, vitamin B12 and folic acid caps. x 100 oп. 3 
 Cyancobalamine sol.inj. 500 mcg/ ml 1 ml бр. 60 
 Cyancobalamine sol.inj.  1000 mcg/ ml 1 ml бр. 60 
 Albumin 20 % sol.inf.vial 100 ml бр. 10 
 Sodium chloride/Poly(0-2 hydroxyethyl) starch 

6% 500ml 
бр. 80 

 Sodium chloride/Poly(0-2hydroxyethyl) 
starch10% 500ml 

бр. 80 



 Aminoplasmal sol. inf. 10% 500 ml бр. 20 
 Aminoven sol. inf. 10% 500 ml бр. 80 
 Kabiven peripheral emul. inf. 1440 ml бр. 15 
 Kabiven emul. inf. 1540 ml бр. 5 
 SmofKabiven peripheral emul. inf. 1904 ml бр. 15 
 Hartmanni sol. inf. 500 ml бр. 2400 
 Ringeri sol. inf. 500 ml бр. 2800 
 Mannitol 15 %  sol. inf. 500 ml бр. 2400 
 Mannitol 10 %  sol. inf. 500 ml бр. 500 
 Sodium chloride sol. inj. 0.9% 10 ml бр. 900 
 Sodium chloride sol. inf. 0.9% 100 ml бр. 1600 
 Sodium chloride sol. inf. 0.9% 250 ml бр. 2400 
 Sodium chloride sol. inf. 0.9% 500 ml бр. 15000 
 Sodium chloride sol. inf. 0.9% 1000 ml бр. 120 
 Glucose 5% sol. inf. 500 ml бр. 1200 
 Glucose 10% sol. inf. 500 ml бр. 400 
 Glucose 10% sol. inj. 10 ml бр. 50 
 Glucose 25% sol. inj. 10 ml бр. 20 
 Glucose 40% sol. inj. 10 ml бр. 250 
 Potasium chloride sol.inj. 150 mg/ml 10 ml бр. 200 
 Sodium bicarbonate conc.inf. 8.4% 20 ml бр. 100 
 Sorbitol / Mannitol sol. 3 000 ml бр. 10 

C. Сърдечно-съдова система 
 Digoxine tabl. 0.25 mg  оп. 40 
 Digoxine sol. inj. 0.25 mg/ ml 2ml бр. 450 
 Methyldigoxine tabl. 100 mcg  оп. 10 
 Quinadine tabl. 200 mg  оп. 5 
 Lidocaine sol. inj. 5 mg/ml 10 ml бр. 20 
 Lidocaine sol. inj.10 mg/ml 10 ml бр. 1600 
 Lidocaine sol. inj. 20 mg/ml 10 ml бр. 800 
 Propafenone tabl. 150 mg  оп. 10 
 Propafenone tabl. 300 mg  оп. 5 
 Propafenone sol. inj. 70 mg/ 20 ml бр. 20 
 Amiodarone tabl. 200 mg  оп. 60 
 Amiodarone sol. inj. 150 mg/ 3 ml бр. 1400 
 Dopamine sol. inj. 40 mg/ml 5 ml бр. 200 
 Dobutamin sol. inf. 250 mg 50 ml бр. 20 
 Epinephrine sol. inj. 1 mg/ml 1 ml бр. 600 
 Glyceryl trinitrate spray оп. 5 
 Glyceryl trinitrate tabl.500 mcg  оп. 5 
 Glyceryl trinitrate sol.inf. 1 mg/ ml 50 ml оп. 100 
 Isosorbide dinitrate tabl. 5 mg  оп. 5 



 Isosorbide dinitrate tabl. 10 mg  оп. 5 
 Isosorbide dinitrate tabl. 20 mg  оп. 5 
 Isosorbide dinitrate spray  оп. 5 
 Alprostadil powd.inf. 20 mcg 48.2 mg  бр. 10 
 Trimetazidine tabl. 35 mg x 60 оп. 20 
 Ivabradine tabl. 5 mg oп. 5 
 Ivabradine tabl. 7.5 mg oп. 5 
 Methyldopa tabl. 250 mg  оп. 20 
 Clonidine tabl. 0.150 mg x 50 оп. 20 
 Clonidine sol. inj. 0.15 mg/ ml 1 ml бр. 1200 
 Moxonidine tabl. 0.2 mg  оп. 5 
 Moxonidine tabl. 0.4 mg  оп. 5 
 Rilmenidine tabl. 1 mg оп. 5 
 Prazosine tabl. 2 mg  oп. 5 
 Doxazosin tabl. 4 mg oп. 5 
 Nitroprusside powd. inf. 30 mg + solv. 5 ml бр. 5 
 Clonidine /Chlortalidone tabl. 150 mcg/20 mg x 

50 
oп. 5 

 Hydrochlorthiazide tabl. 25 mg x 20 oп. 50 
 Indapamide tabl. 1,5 mg oп. 40 
 Indapamide tabl. 2,5 mg oп. 10 
 Furosemide sol.inj. 10 mg/ml 2 ml бр. 3000 
 Furosemide tabl. 40 mg x 20 oп. 30 
 Torasemide sol.inj. 10 mg/ 2 ml бр. 2100 
 Torasemide tabl. 5 mg oп. 10 
 Torasemide tabl. 10 mg oп. 10 
 Spironolactone tabl. 25 mg  oп. 60 
 Triamterene / Hydrochlorthiazide tabl. 25/12.5 

mg 
oп. 5 

 Pentoxifylline tabl. 400 mg x 60 oп. 60 
 Pentoxifylline sol.inj. 20 mg/ ml 5 ml бр. 600 
 Nicergoline tabl. 10 mg oп. 5 
 Nicergoline tabl. 30 mg oп. 15 
 Naftidrofuryl tabl. 50 mg oп. 10 
 Sodium chloride 0.9% + Glucosae 5% sol. inf. 

500 ml 
бр. 2000 

 Troxerutin caps. 300 mg  oп. 60 
 Rutoside / Ascorbic acid tabl. x 50 oп. 10 
 Diosmin / Hesperidin tabl. 500 mg x 60 oп. 10 
 Metoprolol tabl. 50 mg x 30 оп. 50 
 Metoprolol tabl. prolong  50 mg x 30 оп. 20 
 Metoprolol tabl. 50 mg x 28 оп. 20 



 Metoprolol tabl. 100 mg  оп. 5 
 Metoprolol tabl. prolong 200 mg  оп. 10 
 Metoprolol sol.inj. 1 mg/ml 5 ml бр. 30 
 Betaxolol tabl. 20 mg оп. 5 
 Bisoprolol tabl. 5 mg оп. 120 
 Bisoprolol tabl. 10 mg оп. 20 
 Nebivolol tabl. 5 mg x 28 oп. 50 
 Carvedilol tabl. 6.25 mg  oп. 30 
 Carvedilol tabl. 12.5 mg  oп. 40 
 Carvedilol tabl. 25 mg  oп. 5 
 Bisoprolol / Hydrochlorothiazide tabl.5 mg/6.25 

mg  
oп. 5 

 Nebivolol / Hydrochlorothiazide tabl.5 mg/ 12.5 
mg  

oп. 5 

 Bisoprolol / Amlodipine tabl.5 mg/5 mg  oп. 10 
 Bisoprolol / Amlodipine tabl.5 mg/10 mg  oп. 10 
 Amlodipine tabl. 5 mg оп. 60 
 Amlodipine tabl. 10 mg оп. 10 
 Felodipine tabl. 5 mg оп. 10 
 Nifedipine tabl. 10 mg  oп. 10 
 Nifedipine tabl. 20 mg  oп. 10 
 Nimodipine sol.inf. 10 mg/ 50 ml бр. 80 
 Lacidipine tabl. 4 mg оп. 5 
 Lercanidipine tabl. 10 mg оп. 10 
 Verapamil sol.inj. 2.5 mg/ ml 2 ml бр. 30 
 Verapamil tabl. 40 mg оп. 10 
 Verapamil tabl. 80 mg  оп. 5 
 Verapamil tabl. 120 mg  оп. 3 
 Verapamil / Trandolapril tabl. 240 mg/ 2 mg   oп. 2 
 Diltiazem tabl. 60 mg  оп. 5 
 Captopril tabl. 25 mg  oп. 5 
 Enalapril tabl. 5 mg oп. 10 
 Enalapril  tabl. 10 mg oп. 30 
 Enalapril tabl. 20 mg oп. 5 
 Lisinopril tabl. 5 mg oп. 40 
 Lisinopril tabl. 10 mg oп. 10 
 Perindopril tabl. 5 mg  oп. 5 
 Perindopril tabl. 10 mg  oп. 5 
 Perindopril tabl. 4 mg  oп. 5 
 Perindopril tabl. 8 mg  oп. 5 
 Ramipril tabl. 5 mg x 28 оп. 80 
 Ramipril tabl. 10 mg x 28 оп. 5 



 Fosinopril tabl. 10 mg oп. 5 
 Trandolapril tabl. 2 mg  oп. 5 
 Moexipril  tabl. 7.5 mg oп. 5 
 Moexipril  tabl. 15 mg oп. 5 
 Zofenopril tabl. 30 mg оп. 5 
 Enalapril / Hydrochlorothiazide tabl. 10 mg/12.5 

mg 
oп. 10 

 Enalapril / Hydrochlorothiazide tabl. 20 mg/ 12.5 
mg 

oп. 10 

 Enalapril / Hydrochlorothiazide tabl. 10 mg/25 
mg 

oп. 10 

 Lisinopril / Hydrochlorothiazide tabl.10 mg/12,5  oп. 5 
 Perindopril arginine/ Indapamide tabl. 2,5 mg/ 

0,625 mg  
оп. 10 

 Perindopril arginine / Indapamide tabl. 5 mg/ 
1,25 mg  

оп. 10 

 Perindopril tert - butylamine / Indapamide tabl. 4 
mg / 1.25 mg  

оп. 60 

 Perindopril tert - butylamine / Indapamide tabl. 8 
mg/ 2.5 mg  

оп. 5 

 Ramipril / Hydrochlorothiazide tabl. 5 mg / 25 
mg 

oп. 10 

 Ramipril / Hydrochlorothiazide tabl. 5 mg / 12.5  
mg 

oп. 10 

 Fosinopril / Hydrochlorothiazide tabl. 20 mg / 
12.5 mg 

oп. 5 

 Lisinopril / Amlodipine tabl. 10 mg/ 5 mg оп. 5 
 Perindopril / Amlodipine tabl. 5 mg/5 mg оп. 5 
 Perindopril / Amlodipine tabl. 10 mg/5 mg оп. 5 
 Telmisartan / Amlodipine tabl. 80 mg/5 mg оп. 15 
 Telmisartan / Amlodipine tabl. 80 mg/10 mg оп. 15 
 Losartan tabl. 50 mg  oп. 30 
 Eprosartan tabl 600 mg  oп. 5 
 Valsartan tabl. 160 mg oп. 10 
 Irbesartan  tabl. 150 mg oп. 10 
 Irbesartan  tabl. 300 mg oп. 5 
 Candesartan tabl. 16 mg oп. 10 
 Telmisartan tabl. 80 mg  oп. 15 
 Losartan / Hydrochlorothiazide tabl. 50 mg/ 12.5 

mg x 30 
oп. 30 

 Valsartan / Hydrochlorothiazide tabl. 160 mg/ 
12.5 mg 

oп. 10 



 Irbesartan / Hydrochlorothiazide tabl. 150 mg/ 
12.5 mg 

oп. 5 

 Telmisartan / Hydrochlorothiazide tabl. 80 mg/ 
12.5 mg 

oп. 30 

 Simvastatin tabl. 10 mg oп. 5 
 Simvastatin tabl. 20 mg oп. 15 
 Simvastatin tabl. 40 mg oп. 5 
 Atorvastatin tabl. 10 mg  oп. 5 
 Atorvastatin tabl. 20 mg  oп. 5 
 Rosuvastatin tabl. 10 mg oп. 30 
 Rosuvastatin tabl. 20 mg oп. 5 
 Fenofibrate tabl. 200 mg  oп. 3 
 Fenofibrate tabl. 160 mg  oп. 3 
 Atorvastatin /Amlodipine tabl. 5 mg / 10 mg оп. 3 

D Дерматологични средства 
 Spiritus Lavandulae sol. 100 ml бр. 20 
 Lidocaine spray бр. 5 
 Ethacridine sol. 0.1% 1000 ml бр. 250 
 Polyvidone-Jodine sol.cut. 10% 100 ml бр. 300 
 Polyvidone-Jodine oint. 10% x 90 g oп. 200 
 Sol. Jodi spirituosa 5% 1000 ml бр. 20 
 Hydrogen peroxide sol. cut. 30 % 1000 ml бр. 25 
 Hydrogen peroxide sol. cut. 3 % 1000 ml бр. 300 
 Spiritus Aethylicus 95%  1000 ml бр. 360 
 Spiritus Aethylicus 90%  1000 ml бр. 20 
 Spiritus Aethylicus 70%  1000 ml бр. 20 
 Glycerol  х 50 ml бр. 120 
 Talk х 50 g бр.  60 

G Пикочо-полова система и полови хормони 
 Policresulene sol. 360 mg/ ml 50 g   бр. 5 
 Methylergometrine tabl. 125 mcg   оп. 5 
 Methylergometrine sol. inj. 0.2 mg/ ml 1 ml бр. 400 
 Carboprost sol.inj. 0.25 mg/ml 1 ml бр. 5 
 Hexoprenaline tabl. 0.5 mg оп. 5 
 Hexoprenaline sol. inj. 5 mcg/ml оп. 20 
 Bromocriptine tabl. 2.5 mg  оп. 5 
 Progesteronе caps. 100 mg оп. 30 
 Uro-vaxon caps. 6 mg оп. 3 
 Terlipressin sol.inj. 100 mcg/ ml 2 ml бр. 120 
 Oxytocine sol. inj. 5 IU/ ml бр. 500 
 Octreotide sol.inj. 0.1 mg/ ml 1 ml бр. 250 
 Betamethasone susp.inj. 7 mg/ ml 1 ml бр. 50 



 Dexamethasone tabl. 0.5 mg  oп. 10 
 Dexamethasone sol.inj. 4 mg/ ml 1 ml бр. 2000 
 Dexamethasone sol.inj. 4 mg/ ml 2 ml бр. 200 
 Methylprednisolone tabl. 4 mg oп. 5 
 Methylprednisolone powd.inj.  6.31 mg бр. 1200 
 Methylprednisolone powd.inj.  15.78 mg бр. 4500 
 Methylprednisolone powd.inj.  40 mg бр. 3000 
 Methylprednisolone powd.inj. 125 mg бр. 5 
 Methylprednisolone powd.inj. 250 mg бр. 5 
 Prednisolone tabl. 5 mg oп. 10 
 Prednisone tabl. 5 mg oп. 5 

J Антиинфекциозни средства за системно приложение 
 Doxycyclin caps. 100 mg oп. 80 
 Amoxicillin tabl./caps. 1000 mg oп. 120 
 Piperacillin powd.inj. 2 g бр. 50 
 Amoxicillin / Clavulanic acid  tabl./caps. 875 

mg/125 mg 
oп. 20 

 Amoxicillin / Clavulanic acid  powd. inj./ inf.  
1000 mg / 200mg 

бр. 2000 

 Amoxicillin/Clavulanic powd. 125 mg / 31.25 
mg/ 5 ml 100 ml 

oп. 5 

 Amoxicillin/Clavulanic powd. 250 mg / 125 mg / 
5 ml 100 ml 

oп. 5 

 Ampicillin / Sulbactam powd. inj./inf. 1 g/ 0.5g бр. 5000 
 Piperacillin / Tazobactam powd. inj./inf.  4 g/ 500 

mg 
бр. 20 

 Cefalexine tabl./caps. 1000 mg oп. 60 
 Cefazolin powd. inj.1 g бр. 1200 
 Cefazolin powd. inj. 2 g бр. 1200 
 Cefuroxime powd. inj.750 mg бр. 1200 
 Cefuroxime powd. inj. 1.5 g бр. 14000 
 Cefuroxime tabl. 500 mg оп. 5 
 Cefuroxime gran.125mg/5 ml оп. 5 
 Cefuroxime gran.250mg/5 ml оп. 5 
 Cefotaxime powd. inj. 1.0 g бр. 20 
 Ceftazidime powd. inj.  1.0 g бр. 20 
 Ceftriaxone powd. inj. 1.0 g бр. 400 
 Ceftriaxone powd. inj. 2.0 g бр. 2000 
 Cefixime tabl. 400 mg oп. 5 
 Cefixime susp. 100 mg/5 ml oп. 5 
 Cefoperazone powd. inj. 1.0 g бр. 100 
 Cefoperazone powd. inj. 2.0 g бр. 3000 



 Cefipime powd. inj.  1.0 g бр. 10 
 Meropenem powd. inj. 1.0 g бр. 30 
 Imipeneme / Cilastatine powd. inj. 500 mg/500 

mg 20 ml 
бр. 20 

 Sulfamethoxazole+Trimethoprime tabl. 480 mg oп. 10 
 Sulfamethoxazole+Trimethoprime sir 25 mg/ml + 

5 mg/ml 
oп. 10 

 Sulfamethoxazole+Trimethoprime conc.inf. 80 
mg/5ml + 16 mg/ml 

бр. 1200 

 Midecamycine tabl. 400 mg oп. 60 
 Clarithromycin tabl. 500 mg oп. 10 
 Lincomycine caps. 500 mg oп. 5 
 Azithromycin tabl. 250 mg x 6 oп. 20 
 Azithromycin tabl. 500 mg x 3 oп. 10 
 Azithromycin powd. 100 mg/5 ml x 20 ml бр. 20 
 Azithromycin powd 200 mg/ 5 ml x 20 ml бр. 20 
 Clindamycin tabl. 300 mg x 16 oп. 10 
 Clindamycin sol.inj. 150 mg/ ml 2 ml бр. 30 
 Lincomycine sol.inj. 300 mg/ ml 2 ml бр. 30 
 Centamicine sol.inj. 10 mg/ ml 1 ml бр. 30 
 Centamicine sol. inj. 40 mg/ ml 1 ml бр. 800 
 Centamicine sol. inj. 40 mg/ ml 2 ml бр. 3000 
 Amikacine sol. inj.  125 mg/ ml 2 ml бр. 60 
 Amikacine sol. inj.  250 mg/ ml 2 ml бр. 1200 
 Ciprofloxacine tabl. 500 mg oп. 120 
 Ciprofloxacine sol.inf. 400 mg /200 ml 200 ml бр. 250 
 Ciprofloxacine sol.inf. 100 mg /10 ml 10 ml бр. 200 
 Norfloxacine tabl. 400 mg oп. 20 
 Levofloxacin tabl. 500 mg oп. 10 
 Levofloxacin sol. inf. 5mg/ml 100 ml бр. 150 
 Moxifloxacin tabl. 400 mg oп. 5 
 Nelidix acid tabl. 500 mg oп. 5 
 Spiramycin / Metronidazole tabl. 125 mg/ 0.75 

MIU  
oп. 5 

 Vancomycin powd.inj. 500 mg бр. 20 
 Metronidazole sol. inf. 500 mg/ 100 ml 100 ml бр. 3000 
 Metronidazole tabl. 250 mg бр. 5 
 Tinidazole tabl. 500 mg oп. 5 
 Fosfomycin granules 3 g oп. 5 
 Nitroxoline 250 mg caps. oп. 5 
 Ketoconazole tabl. 200 mg oп. 5 
 Fluconazole caps. 150 mg oп. 5 



 Itraconazole caps. 100 mg  oп. 5 
 Rifampicine caps. 300 mg oп. 1 
 Aciclovir tabl. 400 mg oп. 3 
 Rimantadine tabl. 50 mg oп. 10 
 Zanamivir powd. inh. oп. 10 
 Oseltamivir caps. 75 mg oп. 10 
 Inosine pranobex tabl. 500 mg oп. 5 
 Antitetanus serum amp. 1500 UI бр. 5 
 Anti-D (rh) immunoglobulin sol.inj. 625 IU/ ml 2 

ml 
бр. 10 

 Tetanus toxoid susp. inj. vial 0.5 ml бр. 50 
 Inflexal V susp. inj. pre-filed syr. 0.5 ml бр. 20 
 Influvac susp. inj. pre-filed syr. 0.5 ml бр. 20 
 Vaxigrip susp. inj. pre-filed syr. 0.5 ml 0.5 ml бр. 20 
 Hepatitis B immunoglobulin sol.inj. бр. 10 
 Hepatitis B, purified antigen 10 mcg/ 0.5 ml бр. 10 
 Hepatitis B, purified antigen 20 mcg/ 0.5 ml бр. 10 

L Антинеопластични и имуномодилиращи средства 
 Respivax tabl. 50 mg  oп. 15 
 Urostim tabl. 50 mg oп. 5 

M Мускулно - скелетна система 
 Diclofenac tabl. 50 mg oп. 10 
 Diclofenac tabl. 75 mg oп. 5 
 Diclofenac tabl. 100 mg oп. 5 
 Diclofenac tabl. 150 mg oп. 5 
 Diclofenac sol. inj.  25 mg/ ml 3 ml бр. 4000 
 Aceclofenac tabl. 100 mg оп. 160 
 Diclofenac sodium/Orphenadrine citrate sol.inf.  

75 mg / 30 mg 250 ml 
бр. 10 

 Piroxicam caps. 20 mg oп. 5 
 Tenoxicam tabl. 20 mg oп. 5 
 Lornoxicam tabl. 8 mg oп. 60 
 Lornoxicam powd. inj. 8 mg бр. 60 
 Meloxicam sol. inj. 15 mg / 1.5 ml x 3 бр. 700 
 Meloxicam tabl. 15 mg oп. 10 
 Ibuprofen susp. 100 mg/5 ml  бр. 120 
 Ibuprofen tabl. 200 mg оп. 5 
 Ibuprofen tabl. 400 mg оп. 5 
 Ketoprofen i. m. powd. inj. 100 mg + solv. x 6 бр. 60 
 Ketoprofen i. v. powd. inj. 100 mg  бр. 20 
 Ketoprofen caps. 50 mg оп. 5 
 Dexketoprofen tabl. 25 mg oп. 200 



 Dexketoprofen sol. inj. 50 mg/ 2 ml бр. 800 
 Celecoxib caps. 200 mg оп. 5 
 Etoricoxib tabl. 90 mg оп. 5 
 Nimezolide sach.100 mg  оп. 5 
 Nimezolide tabl. 100 mg оп. 5 
 Naproxen/ Esomeprazole tabl. 500mg/ 20 mg оп. 5 
 Suxamethonium sol. inj. 10 mg/ ml 5ml бр. 1200 
 Suxamethonium sol. inj. 20 mg/ ml 5ml бр. 600 
 Atracurium sol. inj. 10mg/ ml 2,5 ml бр. 500 
 Atracurium sol. inj. 10 mg/ ml 5 ml бр. 120 
 Pipecuronium bromide sol. inj. 4 mg/ml  бр. 10 
 Rocuronium bromide sol. inj. 10 mg/ml 5 ml бр. 10 
 Tolperisone tabl. 150 mg  оп. 200 
 Tetrazepam tabl. 50 mg оп. 30 
 Allopurinol tabl. 100 mg  oп. 5 

N Нервна система 
 Sevoflurane lig. inh. 250 ml бр. 40 
 Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/ ml 2 ml бр. 1000 
 Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/ ml 5 ml бр. 60 
 Ketamine sol.inj. 50 mg / ml 10 ml бр. 10 
 Propofol emul.inf  10 mg/ml 20 ml бр. 1400 
 Propofol emul.inf  10 mg/ml 50 ml бр. 100 
 Bupivacain spinal sol.inj. 5 mg/ml 4 ml бр. 100 
 Levobupivacain sol.inj. 5 mg/ml 10 ml бр. 5 
 Cathejell with lidocain gel ureth. 8.5 g бр. 200 
 Cathejell with lidocain gel ureth. 12.5 g бр. 20 
 Morphin sol.inj. 20 mg/ ml 1 ml  бр. 30 
 Morphin sol.inj. 10 mg/ ml 1 ml бр. 10 
 Oxycodone tabl. 10 mg оп. 15 
 Oxycodone tabl. 20 mg оп. 5 
 Pethidine sol.inj. 50 mg/ ml 2 ml бр. 600 
 Tramadol sol.inj. 50 mg/ ml 2 ml бр. 2000 
 Methamizole sodium sol.inj. 500 mg/ ml 2 ml бр. 15000 
 Methamizole sodium tabl. 500 mg оп. 150 
 Methamizole sodium sol. 500 mg/ ml 20 ml бр. 10 
 Methamizole / Triacetonamine - 4- 

toluensulfonate tabl. 500 mg/ 20 mg 
оп. 60 

 Paracetamol tabl. 500 mg  оп. 350 
 Paracetamol susp./syr. 120 mg/ 5ml  бр. 60 
 Paracetamol susp./ syr. 250 mg/ 5ml  бр. 30 
 Paracetamol supp. 80 mg  оп. 10 
 Paracetamol supp. 150 mg  оп. 10 



 Paracetamol supp. 300 mg  оп. 10 
 Paracetamol  sol. inf. 10 mg/ml 100 ml бр. 60 
 Paracetamol / Phenylephrine / Ascorbic acid 

sach. 
оп. 20 

 Sedalgin Neo tabl. оп. 10 
 Phenobarbital sol. Inj. 100 mg/ ml 2 ml бр. 50 
 Carbamazepine tabl. 200 mg  оп. 5 
 Carbamazepine tabl. 300 mg  оп. 5 
 Valproic acid tabl. powd. inj./ inf. 400 mg/ 4ml бр. 10 
 Amantadine sol. inf. 0.4 mg/ ml  500 ml бр. 10 
 Chlorpromazine sol.inj. 25 mg/ ml 2 ml бр. 100 
 Chlorpromazine sol.inj. 5 mg/ ml 5 ml бр. 10 
 Haloperidol sol.inj. 5 mg/ ml 1 ml бр. 400 
 Clozapine tabl. 100 mg оп. 2 
 Diazepam sol. inj. 5 mg/ ml 2 ml бр. 300 
 Diazepam tabl. 5 mg  оп. 10 
 Diazepam tabl. 10 mg  оп. 10 
 Tranxene caps. hard 5 mg  оп. 3 
 Bromazepam tabl. 3 mg  оп. 25 
 Alprazolam tabl. 0.5 mg оп. 30 
 Midazolam sol. inj. 5 mg/ ml 3 ml бр. 120 
 Diphenhydramine 50 mg оп. 10 
 Natrium bromide sol.inj. 100 mg/ ml 5 ml бр. 600 
 Amitriptyline tabl. 25 mg оп. 25 
 Cerebrolisin sol.inj. 215.2 mg/ml 1 ml бр. 20 
 Piracetam sol.inj. 200 mg/ml 5 ml бр. 2000 
 Piracetam sol.inj. 3 g 15 ml бр. 600 
 Piracetam tabl. 800 mg x 60 оп. 30 
 Piracetam tabl. 1200 mg x 60 оп. 5 
 Citicoline sol.inj. 1000 mg/ 4 ml бр. 240 
 Citicoline sol.inj. 500 mg/ 4 ml бр. 30 
 Vinpocetine tabl. 5 mg x 50 oп. 40 
 Vinpocetine tabl.10 mg x 30 oп. 20 
 Vinpocetine sol.inj. 5 mg/ ml 2 ml бр. 1500 
 Flupentixol / Melitracene tabl. 0.5 mg/ 10 mg оп. 5 
 Galanthamine sol.inj. 5 mg/ ml 1 ml бр. 1300 
 Galanthamine sol.inj. 10 mg/ ml 1 ml бр. 800 
 Pyridostigmine tabl. 60 mg оп. 5 
 Betahistine tabl. 16 mg  оп. 40 
 Betahistine tabl. 24 mg  оп. 5 
 Betahistine oral sol. 8 mg/ dose   оп. 3 
 Cinnarizine tabl. 25 mg  oп. 5 



 Methyl valerate tabl. subling 60 mg  оп. 5 
R Дихателна система 

 Tramazoline spray oп. 5 
 Azelastine spray oп. 5 
 Fusafungine spray oп. 5 
 Xylometazoline sol. 0.05 %  oп. 150 
 Xylometazoline sol. 0.1 %  oп. 120 
 Salbutamol susp. inh. oп. 20 
 Salbutamol sol. бр. 50 
 Ephedrine sol. inj. 50 mg/ ml 1 ml бр. 80 
 Theophylline tabl. 300 mg  oп. 5 
 Aminophylline tabl. 100 mg  oп. 20 
 Aminophylline sol. inj. 24 mg/ ml 10 ml бр. 250 
 Acetylcysteine 200 mg sach. оп. 5 
 Bromhexine sol. inj. 2 mg/ ml 2 ml бр. 1200 
 Bromhexine tabl. 8 mg  oп. 300 
 Bromhexine tabl. 4 mg  oп. 10 
 Bromhexine syrup 4 mg/ 5 ml бр. 400 
 Carbocisteine 2% syrup оп. 10 
 Carbocisteine 5% syrup оп. 10 
 Ambroxol syrup 15 mg / 5 ml  бр. 240 
 Ambroxol syrup 30 mg/ 5 ml  бр. 400 
 Ambroxol tabl. 30 mg oп. 240 
 Glaucine / Ephedrine syrup 100 ml бр. 20 
 Dimenhydrinate tabl. 50 mg  oп. 5 
 Dimex syrup 125 ml бр. 240 
 Chloropyramine tabl. 25 mg  oп. 5 
 Chloropyramine sol. inj. 10 mg/ ml 2 ml бр. 1200 
 Promethazine sol. inj. 25 mg/ ml 2 ml бр. 1000 
 Cetirizine tabl. 10 mg  oп. 40 
 Cetirizine syr.1 mg/ ml   oп. 40 
 Loratadine tabl. 10 mg x 30 oп. 30 
 Loratadine syrup  бр. 10 
 Desloratadine tabl. 5 mg x 30 oп. 10 
 Desloratadine syrup  бр. 40 
 Bronch-Vaxom caps. 7 mg oп. 5 

V Разни 
 Tuberculin sol. inj. 5 TU/ 0.1 ml бр. 5 
 Naloxone sol.inj. 0.4 mg/ml 1 ml бр. 5 
 Neorenal SR tabl. 500 mg x 60 oп. 30 
 Sterilised Water for inj. 10 ml бр. 400 
 Medicinal charcoal tabl. 250 mg oп. 20 



 Артроскопски сет № 2 бр. 10 
VI Хомеопатични лекарства 

 Vomitusheel drops 30 ml oп. 20 
 Vomitusheel S supp. x 12 oп. 10 
 Influcid tabl. oп. 5 
 Tonsilotren tabl. oп. 5 

VII Специални детски храни 
 Адаптирано мляко NAN AL 110 бр. 5 
 Адаптирано мляко NAN PRE бр. 5 
 Адаптирано мляко NAN 1 бр. 5 
 Адаптирано мляко Friso 1 бр. 5 
VIII Превързочни материали и други 

 Бинт марлен 5/5 бр. 800 
 Бинт марлен 5/10 бр. 60 
 Бинт марлен 5/8 бр. 60 
 Бинт марлен 10/10 бр. 2000 
 Марлени компреси 7.5/7.5 16 дипли х 100 бр. оп. 200 
 Санпласт 5/5 бр. 1500 
 Санпласт антиалергичен 5/5 бр. 120 
 Санпласт антиалергичен 5/10 бр. 120 
 Санпласт антиалергичен 10/10 бр. 240 
 Санпласт антиалергичен 15/10 бр. 60 
 Марля на метър /х 200 m./ оп. 80 
 Лигнин х 500 g Марка В оп. 120 
 Лигнин х 1000 g Марка В оп. 150 
 Памук x 1 kg оп. 60 
 Памук x 100 g оп. 800 

 
 
 
*Да има съоветствие между генеричните наименования  и съответните търговски 
продукти. При липса на съответствие същите да бъдат предоговорирани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЗИЦИЯ 2: Диализни разтвори 
` 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка годишен 
разход 

1. Кисел бикарбонатен концентрат за 
хемодиализа 
     

л. 8 000 

2. Кисел бикарбонатен концентрат за 
хемодиализа 
     

л. 600 

3. Алкален бикарбонатен концентрат / 8.4 % / л. 11 000 
4. Ацетатен хемодиализен концентрат / 3 %/ л. 600 
5. Sodium chloride tabl. кг. 280 

 
 
 
 
 
 

ПОЗИЦИЯ 3: Лекарства за болни на хемодиализно лечение       
 

Група НАИМЕНОВАНИЕ  мярка годишен 
разход 

А. Храносмилателна система и метаболизъм 
 Calcitriol caps. soft 0.25 mcg x 30 бр. oп. 200 
 Calcitriol caps. soft 0.25 mcg x 100 бр. oп. 10 

В. Кръв и кръвотворни органи 
 Saccharated iron oxide sol. inj. 20 mg/ ml 5 ml бр. 250 
 Erythropoietin sol. inj. pre-filled syr. 2000 IU / 

0.3 ml 
бр. 200 

 Erythropoietin sol. inj. pre-filled syr. 3000 IU / 
0.3 ml 

бр. 320 

 Erythropoietin sol. inj. pre-filled syr. 4000 IU / 
0.3 ml 

бр. 400 

 Erythropoietin sol. inj. pre-filled syr. 5000 IU / 
0.3 ml 

бр. 200 

 Erythropoietin sol. inj. pre-filled syr. 6000 IU / 
0.3 ml 

бр. 100 

H Хормонални препарати за системно приложение, с изкл. на 
полови хормони и инсулини 

 Paricalcitol  caps. soft 1 mcg x 28 бр. oп. 20 
V Разни 

 Sevelamer tabl.film 800 mg x 180 бр. oп. 30 
 Sevelamer tabl.film 400 mg x 360 бр. oп. 12 



Позиция 4: Диализатор, комплект кръвни линии с инфузионна система, 
комплект фистулни игли 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка годишен 
разход 

 
1 

Хемодиализатори    >2.0 
кв.м. 

полисулфонови 200 

 
2 

Хемодиализатори    >1.7 
кв.м. 

полисулфонови 1500 

 
3 

Хемодиализатори    >1.5 
кв.м. 

полисулфонови 1300 

 
4 

Кръвни линии за възрастни 
за апарат Frezenius 

комплект 3000 

 
5 

Комплект диализни игли 
15G 

брой 2500 

 
6 

Комплект диализни игли 
16G 

брой 500 

 
 
 
 
 

Позиция 5: Дезинфектант за апарати за хемодиализа + Апирогенни 
филтри за  FRESENIUS 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка годишен 
разход 

 
1 

 
Дезинфектант за апарати за 

киселинна дезинфекция 
 

 
литри 

150 

 
2 

 
Дезинфектант за апарати за 

топлинна дезинфекция 
 

 
литри 

30 

 
3 

 
Апирогенни филтри   Diasafe 

 

брой 2 

 
4 

 
Апирогенни филтри   Diasafe + 

 
 

брой 20 



Позиция 6: Катетри за временен съдов достъп 
 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка годишен 
разход 

 
1 

 
Катетри двойнолуменни   20 см 

 

брой 10 

 
2 

 
Катетри двойнолуменни   15 см 

 

брой 10 

 
3 

 
Permkat - катетри 

 

брой 2 

 
 
 

 
Позиция 7: Стерилни и нестерилни ръкавици 

 
 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка годишен 
разход 

 
1 

 
Нестерилни ръкавици S-M-L 

 

чифт 10000 

 
2 

 
Стерилни  ръкавици № 7  / № 8,5 

 

чифт 100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
   
 1. Обект, подлежащ на снабдяване с медикаменти за стационарните 
отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по 
хемодиализа  - "МБАЛ-Троян" ЕООД . 
 
 2. Възможни количества за доставка: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
(отбелязва се има ли някакви ограничения в броя на доставките или продукта) 
 
 3. Срок на доставка: 
................................................................................................................................. 
(изписва се срока на доставка в часове  от датата на заявката) 
 
          4. Срок за плащане:            
................................................................................................................................. 
(изписва се срока за плащане на доставката,считано  от датата на представяне на 
фактурата) 
 

5. Допълнителни предложения в полза на възложителя: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
(описват се подробно, ако има такива) 
 

6. Срок на валидност на офертата ........................................................ 
    (90 дни от датата на получаване на офертата) 

 
             
            ................................................... 
              (подпис и печат) 

  
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 
Пълнота на офертата -  да се подадат ценови предложения за всички 

лекарствени продукти и медицински изделия  включени в отделна обособена 
позиция от документацията 

 
Изисквания към участниците при доставка на лекарствени 

продукти: 
1.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение 

за производство , издадено по реда на ЗЛПХМ / в случаите по чл.196, ал.1 от 
ЗЛПХМ/ или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за 
регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за 
внос- издадени по реда на ЗЛПХМ. 

2.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, 
издадено по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 от ЗКНВП. 

3.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават  и 
разрешение за внос, издадено по реда на ЗЛПХМ - за лекарствени продукти, за 
които се изисква това. 

 
 
Изисквания към участниците при доставка на медицински изделия: 
1.Разрешение или удостоверение  за търговия на едро с медицински 

изделия, издадено на участника в процедурата. 
 
Други изисквания за допустимост: 
 
1.Участниците в обществената поръчка  трябва да разполагат  със 

складова база, която позволява  в случай на необходимост съответните 
лекарствени продукти и / или медицински изделия да бъдат доставени  до 
лечебното заведение в разумен срок  / до три часа от заявяването им/. 

2.Участниците в обществената поръчка  трябва да разполагат  със 
съответните транспортни средства  според спецификата на лекарствените 
продукти и/или медицински изделия. 

3.Участниците следва да представят  декларация от тяхно име  за 
осигуряване  на необходимите количества лекарствени продукти и/ или 
предмет на договора , за целия срок на договора. 

 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 
 
Изисквания към лекарствените продукти: 
1.Лекарствените продукти  трябва да отговарят на изискванията на 

ЗЛПХМ- трябва да притежават валидно разрешение за употреба  в страната, 
издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент ( ЕО)  № 726/2004 г. на 
Европейския парламент и Съвета / чл.23 , ал.1  на ЗЛПХМ/. В случай  на 
изтичане срока на разрешението  за употреба на лекарствен продукт през  
съответната година, за която се провежда  обществената  поръчка , участникът 
декларира в съответствие  с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ , че количествата за 
лекарствения продукт са налични. 

2.Лекарствените продукти следва да бъдат  с държавна регулирана цена, 
съгл. Чл.258, ал.1 от ЗЛПХМ. 

3.Лекарствените продукти  следва да бъдат включени в Позитивния 
лекарствен списък, актуален  към датата на отваряне на плик № 1  и 2  от 
офертите. 

4.Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти  следва да 
бъде не по-малък  от 75 /седемдесет и пет/ на сто  от обявения от 
производителя  към датата на всяка доставка. 

5.В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък  от 
договорения срок на годност, изпълнителят заплаща неустойка. 

6.Доставка на лекарствен продукт  с остатъчен срок  на годност  по-малък 
от 40 на сто от обявения  от производителя  се извършва само с мотивирано  
решение на  управителя на лечебното заведение за конкретно количество, 
определено от него. Без изрично писмено съгласие на управителя  стоките не 
следва да бъдат заплащани. 

7.Срокът на годност  на предлаганите специфични биологични 
лекарствени продукти следва да не бъде  по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто 
от обявения от производителя  към датата на всяка доставка. 

8.В случай на доставка на специфични биологични лекарствени продукти 
с по-кратък от договорения срок  на годност, изпълнителят дължи неустойка. 

9.Доставки на специфични биологични лекарствени продукти с 
остатъчен срок под 15% не следва  да се допускат  и да се заплащат от 
възложителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изисквания към медицинските изделия: 
1.Предлаганите медицински изделия , трябва да отговарят на  

изискванията на Закона за медицинските изделия / Обн. ДВ бр.46/2007 г./ 
2.Да се представят: 
2.1.Декларация за съответствие  от производителя или неговия 

упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 
98/79/ЕС, издаден от  нотифициран орган по смисъла на ЗМИ. 

2.2.Сертификат за качество . СЕ маркировка  , съгласно Директива 
98/79/ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти. 

3.За медицинските изделия предназначени  за изследователски и 
специфични аналитични цели (for research use only) е необходимо да бъде 
представена декларация  от производителя, че изделието се отнася към тези 
медицински изделия и не попада в обсега на разпоредбите на Закона за 
медицинските изделия. 

 
Специфични технически изисквания: 

 
Централни венозни катетри  за временен съдов достъп: 

- Да не се пречупват 
- Да бъдат термосенсибилни, от полиуретан и при телесна температура да 

са меки и огъваеми 
- Да позволяват получаването на кръвен дебит, достатъчен за 

провеждането  на ефективно диализно лечение 
- Да травмират минимално цетралния венозен съд, в който са поставени 
- Да са окомплектовани  с необходимите  за поставянето им материали-

пункционна игла, водач, разширител и скалпел. 
- Да са рентген позитивни 
- Да са с подходяща и различна дължина:  

за вена феморалис- 20-22 см. 
за вена югуларис и субклавия - 15-18 см. 
 
4.Срокът на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-

малък от 75 /седемдесет и пет / на сто от обявения от производителя към 
датата  на всяка доставка. 

5. В случай на доставка на медицинските изделия с по-кратък от 
договорения срок на годност изпълнителят следва да заплати неустойка. 

6. Доставка на медицински изделия с остатъчен срок на годност по-малък  
от 40 на сто от обявения от производителя се извършва само с мотивирано 
решение на управителя за конкретното количество, определено от него.Без 
изрично съгласие на управителя на лечебното заведение стоките не следва 
да бъдат заплащани. 

 
 



      ВСЯКА ОФЕРТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 
 

1. Документ за регистрация на участника - документ от регистрацията като 
търговец по смисъла на ТЗ, Удостоверение за актуално състояние от съда по 
регистрацията на кандидата, Удостоверение за регистрация ЕИК по БУЛСТАТ, 
документ удостоверяващ  регистрацията по ДДС. 
2. Декларация , че лекарствените продукти отговарят на изискванията  на 
ЗЛПХМ. 
3. Разрешение  за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или 
Регламент (ЕО) №726/2004 на Европейския парламент и Съвета  ( чл.23, ал.1 от 
ЗЛПХМ). 
4.  Разрешително за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ  (  в случаите 
по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ ) или за търговия на едро с лекарствени продукти 
или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, 
или разрешение за внос- издадени  по реда на ЗЛПХМ. 
5. Декларация , че медицинските изделия отговарят на ЗМИ. 
6. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия. 
7. Декларация за съответствие  от производителя или негов упълномощен 
представител или ЕС сертификат за съответствие с директива 98/79/ЕС. 
8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от 
ЗОП:  

- годишния счетоводен баланс и финансов отчет за приходите и разходите 
за  2013 година.  
9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от 
ЗОП:  

- списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през 
последните три години, включително стойностите, датите и получателите, 
придружен от препоръки за добро изпълнение; 

- декларация за техническото оборудване и складова база, с които 
разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка. 
10.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 
11.Подизпълнителите , които ще участват при изпълнението на поръчката, и 
дела на тяхното участие , ако участникът предвижда подизпълнители.  
12.Срок за изпълнение на поръчката. 
13.Предлагана цена.  
14.Документ за внесена  гаранция за участие. 
15.Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за 
участие. 
16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
 
 Кандидатът представя необходимите декларации, разрешителни и 
удостоверения само за обособената позиция за която участва. 
 



   ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 
 

Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право 
да удължи срока най-много с 30 дни или да прекрати процедурата с 
мотивирано решение. Възложителят може да удължи срока и когато прецени, 
че за подготовка на офертите е необходимо допълнително време на 
участниците, независимо дали срокът за представяне на офертите е изтекъл. 

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да 
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях 
обстоятелства в декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и ал. 5 от ЗОП, в 7-дневен срок 
от настъпването им. 
  За провеждане на процедурата, Възложителят с писмена заповед 
назначава оценителна комисия, при условията и по реда на чл. 34 и чл. 35 от 
ЗОП. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане срока за приемане 
на офертите. 

Критерият за оценка е „най-ниска предложена цена» 
Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците 

данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за 
данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се 
използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 
нестопанска цел.  Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 
проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко 
двама от нейните членове подписват плик №  3. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише плик №  3 на 
останалите участници. В присъствието на участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване, комисията отваря плик № 2 и най-малко двама от 
членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
документите в плик №  2 на останалите участници. Комисията след това отваря 
плик  №  1 и оповестява документите, които той съдържа. След извършването 
на тези действията приключва публичната част от заседанието на комисията. 
Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с 
констатациите относно наличието и редовността на представените документи в 
плик № 1. В него комисията описва изчерпателно липсващите документи или 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или 
документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за 
представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-
дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола, като участникът 



няма право да представя други документи освен посочените в протокола. След 
изтичането на определения срок, комисията проверява съответствието на 
документите в плик № 1, включително допълнително представените, с 
изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда 
документите в плик №  2 на участниците, които не отговарят на изискванията 
за подбор.  

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова 
информация.  

 
Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят 

документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56 ал. 1, т.1-7,10-12 от 
ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите. 

Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” / по 
образец на Предложение за изпълнение на поръчката/, в който се поставят 
документите, свързани с изпълнението на поръчката и посочените в 
документацията изисквания. 

Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценовото 
предложение на участника. 

 
 
Комисията съставя протокол за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, като решенията й се взимат с мнозинство от гласовете на членовете 
й. Протоколът се подписва от всички членове и се предава на Възложителя 
заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с 
предаване на протокола на Възложителя. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Комисията класира участниците в съответствие с избрания критерий. 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 
 

Критерият за оценка на офертата е икономически най-изгодна оферта. 
Непълни оферти с липсващи ценови предложения за отделни 

медикаменти или медицински изделия няма да бъдат допускани за разглеждане 
в откритата процедура. 
 

Поставя оценка по десетобалната система. Оценката за цена представлява 
отношението на най-ниската цена към останалите. Комплексната оценка се 
формира от този показател. 
Максималният брой точки получава  офертата с предложена най-ниска 
цена.Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-
ниската предложена цена по следната формула: 
  
Тц= 10 х Цена мин.    х 100% 
       Цена на кандидата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д О Г О В О Р   З А     Д О С Т А В К А 



 
              Днес, .................2013 г., в гр. Троян, на основание чл. 74 от ЗОП във 
връзка с Решение  № ..... / ...............г. на Управителя на "Многопрофилна 
болница за активно лечение - Троян" ЕООД, се сключи настоящия договор за 
доставка, между:        
 1. “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
ТРОЯН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, община 
Троян, област Ловешка, ул. “Радецки” № 30, ЕИК по БУЛСТАТ 110502461, 
представлявано от управителя д-р Пенко Стайков Бамбов с постоянен 
адрес гр. Троян, област Ловешка, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
и  
 2. “……………………………….………..”, вписано в Регистъра на 
…………………………под № …..…., т. …, стр. … по ф.д.         № ………./……. 
г. на ………, № от НДР …………….…., ЕИК по БУЛСТАТ ………..……, със 
седалище и адрес на управление гр………………………………….. , 
управлявано и представлявано от ……………………………………...., наричано 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 
                          
 I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
           Чл.1. Страните по настоящия договор се договарят за следното: 
           ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  да доставя  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
........................................................., по обособена позиция №…, за срок от 1 
година. 
           Чл. 2. Количеството на доставените по настоящия договор стоки е в 
рамките на нуждите на "МБАЛ-Троян" ЕООД Троян по количествена заявка. 
            Чл.3. Качеството на стоките следва да отговаря на изискванията на БДС,  
което се удостоверява със сертификат за произход  и качество, за всяка отделна 
доставка.  
            Чл.4. Стоката  да се доставя за сметка на изпълнителя франко склада на 
възложителя в срок до ............., след заявка за всяка отделна доставка. 
 
 II . ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ               

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да достави заявените стоки за  по 
цена  с включен  ДДС франко  склада на възложителя. 
 (2) Цената на стоките е съгласно приложената оферта, която е неразделна 
част от настоящия договор. 
 (3)  Цената на доставените стоки подлежи на промяна в рамките на 
процента на промяна на цената на производителя, съобразен със съответната 
нормативна уредба. Промяната се доказва от изпълнителя с официален писмен 
документ                                                                                                                                                                                                                                                    
 Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения: 



 а) при повреждане на  стоката  изцяло или отчасти , както и  при  наличие 
на явни недостатъци или дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да  откаже 
стоката или да поиска замяната и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на последния. 
В случай, че недостатъците или дефектите са  съществени и повтарящи се, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора. 
 б) ако се докаже, че недостатъците са били известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при сключването на договора, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за тези 
недостатъци. 
 в) ако се докаже, че  недостатъците на стоката не са били известни и на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаването на стоката, отстраняването им ще бъде  за 
сметка на същия, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ узнае за тях и го уведоми в срок  от  7 
дни от предаването на стоката.                                                                                                                                                                       
 Чл.7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за евентуални спорове относно  
собственоста  върху стоката между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица след 
сключването на договора, ако е уведомил предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  
това. 
 Чл.8. При извършване на доставката да се спазват всички правила за 
охрана на труда .  
                                        
 III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право  да получи  стоки,  предмет на 
настоящия договор.    
 Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  следните  задължения. 
  а) да заплати  уговорената цена в размера,  по  начина  и в срока, 
определени в  настоящия  договор .                 
 б)  да  изпълни задължението си по  получаването на стоката, когато те са 
необходимо условие за изпълнението на настоящия договор. 
 в) ако се докаже, че  е  действал недобросъвестно или  небрежно и в 
резултат на това  стоката е погинала, повредена или договорът е изпълнен 
неточно, той ще  дължи уговорената цена или част от  нея  съобразно неговата 
вина. 
 г)  да внесе уговорената цена по сметката на ДОСТАВЧИКА при 
условията на отсрочено плащане от датата на издаване на фактурата. 
 Чл.11.  Собствеността и риска върху доставената стока преминава  върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на стоката в собствения обект. 
 Чл.12. Стоката ще се приема и предава от законния или упълномощен 
представител на  изпълнителя, а от страна на възложителя - МОЛ.  
                
 IV. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЩЕТЕНИЯ, ГАРАНЦИИ 
 Чл.13. За гарантиране изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция в размер 1% (един процент) от 
стойността на договора по реда на чл.59 ал.2 от ЗОП. 



 Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно  или  в 
уговорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  недостатъци на стоката, за които не е 
знаел или не е могъл да  узнае преди  приемането и. 
 Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска земестването на стоката или 
връщане на  стоката, ако е действал добросъвестно и е изпълнил задълженията 
си, посочени   в договора и закона. 
 Чл. 16. При забава от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаването на  
дължимата стока, той дължи неустойка в размер  на  0.15 % за всеки ден забава 
за първите 5 дни от датата  на падежа, а след този срок - 0.2 % на ден върху 
остатъка на сумата, но не  повече от 15% от стойността на дължимата стока. 
 Чл.17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се забави  с  предаването на  
стоката, за повече от 5 дни, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали 
договора и задържи гаранцията по чл.13 от настоящият договор. Развалянето 
има  действие от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получил  уведомлението 
в  писмена или  телефаксна форма. 
 Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  /МОЛ/ да издава складова разписка при 
приемането на стоката, която предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за комплектоване на 
издадената от него Фактура. 
 Чл.19. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по  
договора от правото и  да търси обещетение за претърпени вреди и  пропуснати 
ползи  над  размера на неустойката. 
 Чл.20. Страните по настоящия договор не дължат обещетение за  
понесени вреди и загуби,  ако последните са  причинени в резултат на  
непреодолима сила. 
 Чл.21. Настоящият договор или отделни негови клаузи не подлежат на 
промяна или допълване, съобразно разпоредбата на чл.43 ал.1 от ЗОП. 
 Чл.22.  Споровете, възникнали  при тълкуването или  изпълнението на  
настоящия договор ще се решават от страните по споразумение, а когато  това 
се окаже невъзможно - по реда  на Гражданско - процесуалния кодекс. 
 Чл.23. За неуредени въпроси по настоящия договор  ще се прилагат 
разпоредбите на действащото в РБългария законодателство.  
 Приложение № 1 - Ценова оферта 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
"МБАЛ-ТРОЯН" ЕООД - 
                    УПРАВИТЕЛ: 
                                           /д-р П. Бамбов/ 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Възложителят има право да извърши промени в настоящия 
проектодоговор вследствие на проведената процедура! 
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