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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МОНТАНА 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ РД-01-93/31.08.2021г. 

 
 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и чл. 108, т. 1 от Закона за 
обществени поръчки /ЗОП/ и във връзка с § 137 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с 
Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г., сключено от Министъра на 
здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки в сектор 
„Здравеопазване“ и Покана с изх. № 03-233/29.07.2021г. с предмет: „Лекарствени 
продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- 
терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P 
“Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична 
група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите 
на ЦСМП – Монтана“, като взех предвид протокола и доклада от работата на 
комисията, в които е предложено класирането на участниците в процедурата 
 

Р Е Ш И Х: 
 
I. Обявявам класирането на участниците в процедурата по вътрешен 
конкурентен избор с предмет: „Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична 
група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, 
анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и 
репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- 
терапевтична група V “Разни” за нуждите на ЦСМП – Монтана“, както следва: 
 

Об. 
пози 
ция 
№ 

Анатомо-
терапевтичен 
код /АТС-код/ 

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/ 

Участници 

Ед цена 
за 

единица 
мярка 

без ДДС 

Ед цена 
за 

единица 
мярка с 

ДДС 

2 R03AC02 Salbutamol 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,145000 0,174000 

2 R03DA05 Aminophylline 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,008580 0,010296 

2 R06AC03 Chloropyramine 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,057003 0,068404 

2 V03AB15 Naloxone 
1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

1,984586  
1,984947 

2,381503  
2,381936 

 
II. Определям за изпълнител на обществената поръчка участниците 

класирани на първо място: 
 

Об. 
пози 
ция 
№ 

Анатомо-
терапев 

тичен код 
/АТС-код/ 

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/ 

Необ 
ходим 
брой 
мярки 

Участници 

Ед цена 
за 

единица 
мярка 

без ДДС 

Ед цена 
за 

единица 
мярка с 

ДДС 

2 R03AC02 Salbutamol 150 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,145000 0,174000 
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2 R03DA05 Aminophylline 48000 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,008580 0,010296 

2 R06AC03 Chloropyramine 6500 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,057003 0,068404 

2 V03AB15 Naloxone 6 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 1,984586 2,381503 

 
III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019г.) 

настоящото решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от 
издаването му. На основание чл. 43 ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 
01.11.2019г.) и чл. 24, ал. 1 (ред. действаща до 01.04.2020г.) от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки същото да бъде публикувано в 
електронна преписка на обществената поръчка в раздел „Профил на купувача“ 
на интернет страницата на ЦСМП – Монтана на следния адрес: https://csmp-
montana.com/20210730-4, както и в Електронната система в деня на 
изпращането му. 

 
IV. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на 

съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 
 
V. Настоящото решение не подлежи на обжалване на основание чл. 196, 

ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП. 
  
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
    /п/  
Д-р Серьожа Ценков 
Директор ЦСМП – Монтана  
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