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„ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 

  гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес, 19.12.2016 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл.54 от ППЗОП, и в изпълнение на Решение № 

20/31.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - Шумен” АД за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Периодична доставка на общ 

медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, се събра комисия, назначена със Заповед 

№ 325/06.10.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД, за провеждане на процедура в 

състав: 

 Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 

Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 
Снежана Тодорова Железова – специалист маркетинг, процедури по ЗОП и доставки в 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД  

гл. м. с. Румяна Миткова Желязкова – главна медицинска сестра на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Недко Пламенов Тодоров – заместник изпълнителен директор в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК; 

 

със следните задачи : 

1. Да провери съответствието на документите в папка № 1, включително допълнително 

представените документи, поискани от комисията. 

2. Да разгледа представените от допуснатите до този етап на процедурата участници документи в 

папка № 2 – Техническо предложение.  

3. Да извърши оценяване на допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата оферти по 

показател Качество. 

 
Комисията започна своята работа по поставените задачи в 16:30 часа в заседателната зала на 

„МБАЛ-Шумен” АД, ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

 

При изпълнението на първата задача комисията установи следното : 

1. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил в указания срок допълнително 
изисканите с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 

4178/13.12.2016 г. 

2. Участникът „БЛАГИ” ООД е представил в указания срок допълнително изисканите с Протокол 

№ 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 4195/15.12.2016 г. 

3. Участникът „БИЛМЕД” ЕООД е представил в указания срок допълнително изисканите с 

Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 4182/14.12.2016 г 

4. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД е представил в указания срок допълнително изисканите 

с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 4166/13.12.2016  

5. Участникът „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД е представил в указания срок допълнително изисканите 

с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 4167/13.12.2016  

6. Участникът „ФАРКОЛ” АД е представил в указания срок допълнително изисканите с Протокол 

№ 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 4173/13.12.2016 г 

7. Участникът „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД ЕООД е представил в указания срок 

допълнително изисканите с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” 

АД с вх. № 4183/14.12.2016 г. 

8. Участникът „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД е представил в указания срок допълнително 
изисканите с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 

4205/15.12.2016 г. 
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9. Участникът „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД е представил в указания срок допълнително 
изисканите с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 

4190/14.12.2016 г. 

10. Участникът „РСР” ЕООД е представил в указания срок допълнително изисканите с Протокол 

№ 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 4215/16.12.2016 г. 
11. Участникът „ГЮС” ООД е представил в указания срок допълнително изисканите с Протокол 

№ 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 4184/14.12.2016 г. 

12. Участникът „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД е представил в указания срок допълнително 
изисканите с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ -ШУМЕН” АД с вх. № 

4199/15.12.2016 г. 

 

Въз основа на посочените в ЕЕДОП на всеки участник обособени позиции, за които същият 

участва, както и направените констатации за редовността на представените в Папка № 1 документи, 

комисията реши да допусне до по-нататъшно участие следните участници за обособените позици, за които 

участват, както следва: 

 
1. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 48, 52, 53, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 91, 92,  

93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 109, 110, 114, 208, 209, 215 и 217; 
 
2. „БЛАГИ” ООД - Обособени позиции с №№ 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 и 195; 

 

3. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 119, 120, 127, 135, 140, 141, 142, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 181, 183, 184, 

185, 186 и 188; 
 
4. „БИКОМЕД” ООД - Обособени позиции с №№ 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 109, 110, 111, 115, 116, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 207, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 и 230; 

 
5.  „БИЛМЕД” ЕООД - Обособени позиции с №№ 33 и 34; 

 
6. „ИНФОМЕД” ЕООД - Обособена позиция с № 59; 

 
7. „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД - Обособени позиции с №№ 115, 116 и 118; 

 

8. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - Обособени позиции с №№ 6, 7, 9, 10, 

11, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 57, 

60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 

104, 109, 110, 113, 114, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 

189, 190, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 219 и 220; 

  

9. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД - Обособена позиция с № 78; 

 
10. „МЕДИТРЕЙД” ЕООД - Обособени позиции с №№ 27, 28, 32, 37, 52, 53, 54, 79, 109 и 114; 

 

11. „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД – Обособени позиции с №№ 117, 139, 141, 142, 150, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 170, 181, 182, 183, 184, 185, 186 и 208; 

 
12. „ФАРКОЛ” АД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 43, 52, 71, 78, 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 208, 215, 219 и 220; 
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13. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 57, 61, 68, 71, 72, 75, 

76, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 114, 208 и 215; 

 
14. „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД - Обособени позиции с №№ 15, 33, 34, 35, 36, 83, 92, 115, 116, 

118, 208, 219 и 220; 

 

15. „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД - Обособени позиции с №№ 145, 147, 149, 153, 155, 156, 157, 

158, 182, 185 и 186; 

 
16. „БУЛМАР МЛ” ООД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 30 и 31; 

 

17. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 53, 61, 67, 71, 73, 

75, 76, 78, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 155, 

156, 160, 166, 167, 183, 196, 197, 198, 199, 200 и 208; 

 
18. „АГАРТА - ЦМ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 60, 61, 71, 75, 78, 79, 81, 82, 

86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 109, 118, 215 и 217; 

  

 19. „РСР” ЕООД - Обособени позиции с №№ 20, 22, 24, 31, 42, 52, 53, 64, 66, 67, 69, 75, 90, 91, 94, 

104, 109, 220, 221, 222, 224, 226, 227 и 229; 

 

 20. „ГЮС” ООД - Обособени позиции с №№ 28, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 60, 65, 71, 81, 84, 

86, 91, 92, 106 и 214; 

  

21. „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД – Обособени позиции с №№ 33, 34, 35, 75, 76, 82, 84, 86, 92, 

93, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 103; 

 
22. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 19, 20, 33, 34, 35, 36, 71, 73, 74, 

77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 104, 105, 106, 117, 118, 141, 142, 145, 149, 152, 155, 

157, 158, 161, 172, 181, 201, 202, 204, 205, 206, 208 и 213; 

 

23. „МЕДИТЕХ” ООД - Обособени позиции с №№ 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 157, 161, 175, 

180, 182 и 183; 

 
24. „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 

53, 58, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 208, 214, 215 и 217; 
     

След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят й насрочи дата и час за четвърто 

заседание на комисията за 16:30 часа на 22.12.2016 г. в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. 

„Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок.  

Комисията приключи своята работа в 18:30 часа. 

 

Четвърто заседание на комисията 
 

На 22.12.2016 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед №  325/06.10.2016 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД се събра в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” 

АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със задача да продължи своята работа с 

разглеждане по същество на представените от участниците предложения за изпълнение на поръчката и 

таблици на производителите:  

 

1. При разглеждане по същество на представените от участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД  
предложения за изпълнение на поръчката и таблиците на производителите, комисията констатира 

следните несъответствия: 
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1.1 При предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за  Обособена 

позиция № 92 „Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда 

прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за 

механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра филтър за механични частици и луер лок връзка 

към пациента”,  вместо метална игла, участникът предлага в техническото си предложение пластмасова 

игла. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД  за 

отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на Обособена позиция № 92, 

тъй като оферираният за тази Обособена позиция медицински консуматив не отговарят на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

2. Участникът „БЛАГИ” ООД е представил предложението си за изпълнение на поръчката за 

съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите  в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

3. При разглеждане по същество на представените от участника  „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД 
предложения за изпълнение на поръчката и таблиците на производителите, комисията констатира 

следните несъответствия: 

3.1. При предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за  Обособена 

позиция № 140 хирургичните конци  да са с игла 42-45 мм и дължина на конеца 70-90 см, участникът 

предлага в техническото предложение хирургични конци с игла 40 мм и дължина на конеца 150 см; 

3.2. При предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за  Обособена 

позиция № 185 хирургичните конци да са с дължина 5х70 см, участникът предлага в техническото 

предложение  дължина на конеца 6х45 см; 

3.3. При предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за  Обособена 

позиция № 186 хирургичните конци да са с дължина 5х70 см, участникът предлага в техническото 

предложение  дължина на конеца 6х45 см. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД за 

отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на Обособени позиции №№ 

140, 185 и 186, тъй като оферираните за тези Обособени позиции медицински консумативи не отговарят 

на предварително обявените условия на поръчката. 

 

4. Участникът „БИКОМЕД” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката за 

съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите  в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

5. Участникът „БИЛМЕД” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката за 

съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите  в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

6. Участникът „ИНФОМЕД” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката за 

Обособената позиция, за която участва и таблицата на производителите  в съответствие с предварително 

обявените условия на поръчката. 

 
7. Участникът „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката 

за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите  в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 
 
8. При разглеждане по същество на представените от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предложения за изпълнение на поръчката и таблиците на производителите, 

комисията констатира следните несъответствия: 

8.1. При предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за  Обособена 

позиция № 141 хирургичните конци  да са с игла 50-52 мм и дължина на конеца 70-90 см, участникът 

предлага в техническото предложение  игла 48 мм и дължина на конеца 150 см; 
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8.2. При  предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за Обособена 

позиция № 143 хирургичните конци  да са с игла 8-18 мм и дължина на конеца 70-90 см, участникът 

предлага в техническото предложение  игла 48 мм и дължина на конеца 45 см; 

8.3. При предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за  Обособена 

позиция № 178 хирургичните конци  да са с игла 20 мм, участникът предлага в техническото предложение 

игла 22 мм. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение 

на Обособени позиции №№ 141, 143, и 178 , тъй като оферираните за тези Обособени позиции 

медицински консумативи не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. 

 
9. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за Обособената позиция, за която участва и таблицата на производителите  в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

10. Участникът „МЕДИТРЕЙД” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката 

за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите  в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 
11. Участникът „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите  в 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 

 
12. Участникът „ФАРКОЛ” АД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката за 

съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

13. При разглеждане по същество на представените от участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД  
предложения за изпълнение на поръчката и таблиците на производителите, комисията констатира 

следните несъответствия: 

13.1. При предварително обявено условие на поръчката в техническата спецификация за  

Обособена позиция № 20 „Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на периферни катетри с 

прорез 9 см/7см”, участникът предлага в техническото предложение прорез с размер 6 см/ 8см; 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД за 

отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на Обособена позиция № 20, 

тъй като оферирания за тази Обособена позиция медицински консуматив не отговарят на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

14. Участникът „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с предваритело обявените условия на поръчката. 

 
15. Участникът „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 

 

16. Участникът „БУЛМАР МЛ” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката 

за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 
17. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 
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18. Участникът „АГАРТА - ЦМ” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката 

за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 
19. Участникът „РСР” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката за 

съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 
20. Участникът „ГЮС” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката за 

съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 
21. Участникът „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 

 
22. Участникът „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 

 
23. Участникът „МЕДИТЕХ” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката за 

съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката. 

 
24. Участникът „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД е изготвил предложението си за изпълнение на 

поръчката за съответните Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 

 
След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят й насрочи дата и час за пето 

заседание на комисията за 16:30 часа на 09.01.2016 г. в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. 

„Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок.  

 
Пето заседание на комисията 

 

 На 09.01.2017 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед № 325/06.10.2016 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД  се събра при закрити врата в заседателната зала на 

„МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със задачи да 

констатира наличие или липса на мостри, тяхното съответствие с техническата спецификация и да 

извърши оценяване на допуснатите участници по показателя  Качество според предоставените от тях 

мостри. 

В процеса на работа комисията констатира следното: 

 

1. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД не е предоставил мостри за Обособените позиции 

№№ 87 и 110. 

С оглед на констатираната липса на мостри за ОП №№ 87 и 110,  на основание чл. 107, т. 2, буква 

„а” от Закона за обществените поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД  за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на 

Обособени позиции №№ 87 и 110, тъй като за тях участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 
2. Участникът „БЛАГИ” ООД не е предоставил мостри за Обособените позиции №№ 139, 140, 

141, 142, 143, 162, 173 и 174. 

С оглед на констатираната липса на мостри за ОП №№ 139, 140, 141, 142, 143, 162, 173 и 174, на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, комисията единодушно реши да 

предложи участника „БЛАГИ” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по 

отношение на Обособени позиции №№ 139, 140, 141, 142, 143, 162, 173 и 174, тъй като за тях участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
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3. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД не е предоставил мостра за 

Обособена позиция № 220. 

С оглед на констатираната липса на мостра за ОП № 220, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

Закона за обществените поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по 

отношение на Обособена позиция № 220, тъй като  за нея участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката.   

 

 4. По отношение на Обособени позиции № 142, 154, 168 и 170 – хирургични конци, участникът 

“РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД е представил мостри без наличие на усилено тяло, а възложителя е заложил в 

техническата спецификация да има усилено тяло. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД за 

отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на Обособени позиции №№ 

142, 154, 168 и 170, тъй като за тях участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

 5. Участникът „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД не е предоставил мостри за всички Обособени 

позиции, за които участва, а именно -  Обособени позиции №№ 15, 33, 34, 35, 36, 83, 92, 115, 116, 118, 208, 

219 и 220. 

С оглед на констатираната липса на мостри за обособените позиции, за които участва „БИОМЕД 
ФЮЧАР” ЕООД – ОП №№ 15, 33, 34, 35, 36, 83, 92, 115, 116, 118, 208, 219 и 220, на основание чл. 107, т. 

2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника 

„БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по 

отношение на всички Обособени позиции, за които участва - Обособени позиции №№ 15, 33, 34, 35, 36, 

83, 92, 115, 116, 118, 208, 219 и 220, тъй като за тях участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

6. Участникът „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД не е предоставил мостра за Обособена позиция № 

41. 

С оглед на констатираната липса на мостра за ОП № 41, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

Закона за обществените поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ” ООД  за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на 

Обособена позиция № 41, тъй като за нея участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

7. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - не е предоставил мостра за Обособена позиция № 

76. 

С оглед на констатираната липса на мостра за ОП № 76, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

Закона за обществените поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД - за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на 

Обособена позиция № 76, тъй като за нея участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

 8. По отношение на Обособена позиция № 91 „Оригинална система за перфузор, Луер-лок; 

Материал – ПВХ, прозрачен; Дължина: 150 см”, участника „ГЮС” ООД е предложил мостра не за 

система за перфузор, а за система за  кръвопреливане. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените 

поръчки, комисията единодушно реши да предложи участника „ГЮС” ООД  за отстраняване от по-

нататъшно участие в откритата процедура  по отношение на Обособена позиция № 91, тъй като за нея 

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

   Въз основа на направените по-горе констатации при разглеждане на представените от 

участниците  предложения за изпълнение на поръчката, таблици на производителите и мостри за 

съответните обособени позиции, комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие 

следните участници за следните Обособени позиции: 
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1. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 48, 52, 53, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 84, 86, 91, 93, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 109,114, 208, 209, 215 и 217. 
 
2. „БЛАГИ” ООД - Обособени позиции с №№ 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 

186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 и 195. 

 

3. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 119, 120, 127, 135, 141, 142, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 181, 183, 184 и 

188. 
 
4. „БИКОМЕД” ООД - Обособени позиции с №№ 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 109, 110, 111, 115, 116, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 207, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 и 230. 

 
5.  „БИЛМЕД” ЕООД - Обособени позиции с №№ 33 и 34. 

 
6. „ИНФОМЕД” ЕООД - Обособена позиция с № 59. 

 
7. „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД - Обособени позиции с №№ 115, 116 и 118; 

 

8. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - Обособени позиции с №№ 6, 7, 9, 10, 

11, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 57, 

60, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 

104, 109, 110, 113, 114, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 201, 

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 219 . 

  

9. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД - Обособена позиция с № 78. 

 
10. „МЕДИТРЕЙД” ЕООД - Обособени позиции с №№ 27, 28, 32, 37, 52, 53, 54, 79, 109 и 114. 

 

11. „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД – Обособени позиции с №№ 117, 139, 141, 150, 153, 155, 156, 157, 

158, 159, 161, 165, 166, 167, 181, 182, 183, 184, 185, 186 и 208. 

 
12. „ФАРКОЛ” АД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 43, 52, 71, 78, 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 208, 215, 219 и 220. 

 

13. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 57, 61, 68, 71, 72, 75, 76, 78, 

79, 81, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 114, 208 и 215; 

 

14. „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД - Обособени позиции с №№ 145, 147, 149, 153, 155, 156, 157, 

158, 182, 185 и 186. 

 
15. „БУЛМАР МЛ” ООД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 30 и 31. 

 

16. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 53, 61, 67, 71, 73, 

75, 78, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 155, 

156, 160, 166, 167, 183, 196, 197, 198, 199, 200 и 208. 
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17. „АГАРТА - ЦМ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 60, 61, 71, 75, 78, 79, 81, 82, 

86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 109, 118, 215 и 217. 

  

 18. „РСР” ЕООД - Обособени позиции с №№ 20, 22, 24, 31, 42, 52, 53, 64, 66, 67, 69, 75, 90, 91, 94, 

104, 109, 220, 221, 222, 224, 226, 227 и 229. 

 

 19. „ГЮС” ООД - Обособени позиции с №№ 28, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 60, 65, 71, 81, 84, 

86, 92, 106 и 214. 

  

20. „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД – Обособени позиции с №№ 33, 34, 35, 75, 76, 82, 84, 86, 92, 

93, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 103. 

 
21. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 19, 20, 33, 34, 35, 36, 71, 73, 74, 

77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 104, 105, 106, 117, 118, 141, 142, 145, 149, 152, 155, 

157, 158, 161, 172, 181, 201, 202, 204, 205, 206, 208 и 213. 

 

22. „МЕДИТЕХ” ООД - Обособени позиции с №№ 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 157, 161, 175, 

180, 182 и 183. 

 
23. „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД - Обособени позиции с №№ 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 

53, 58, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 208, 214, 215 и 217. 
 

Комисията продължи своята работа с оценяване на участниците по показател Качество, което е 

отразено в следната таблица: 

 

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
№  на 

Обосо

бена 

пози 

ция 

Наименование 

 

Оценка по 

показател 

Качество 

1 
Нестерилни марлени компреси без РПН 10см/10см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 
10 

2 
Нестерилни марлени компреси без РПН 5см/5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

10 

3 
Нестерилни марлени компреси без РПН 7,5см/7,5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

10 

5 Лигнин – тип Б 30 

6 Бинт 5см/5м 10 

7 Бинт 10м/10см 10 

8 Бинт 10м/16см 10 

9 Бинт гипс 2.7м/10см /може и 3/10/ 10 

10 Бинт гипс 2.7м/15см /може и 3/15/ 10 

13 Микулич компреси-всички видове 10 

14 Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки 10 

15 
Целулозен дебелослоен еднократен чаршаф на ролка , дължина 100 м, ширина 60 

см 

20 

18 
Еластична адхезивна хипоалергична лента от нетъкан текстил, микропореста 10 

см/ 10 м 

30 

26 Санпласт 5 см/5 м 10 

27 Гривни за бебета и родилки, комплект 10 

28 Клампи умбиликални 10 

29 Хирургични шапки - боне - еднократни 10 

30 Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 40 
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фиксация на носа 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил - нестерилни 30 

32 Калцуни 10 

33 Хирургични ръкавици -нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./S,M, L/ 10 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 10 

36 Хирургични ръкавици-стерилни, хипоалергични, чифт /без талк/ 10 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 10 

39 Сонди за хранене - всички номера 10 

44 Тръби ендотрахеални с балон, всички номера 10 

48 Канюла трахеостомна с балон- всички номера 10 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 10 

53 Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман” 30 

71 Катетри-нелатон  - всички номера 20 

72 Катетри тип "Пецер" - всички номера 10 

75 Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери 10 

78 
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за източване в 

долната част на торбата 

10 

79 Иригатор с наконечник /еднократен/ 10 

82 Капачки за абокати 50 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 50 

86 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил;  специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен 

кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно капаче; фирксиращи 

крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; диаметри от: G14 

до G24 

10 

91 
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 

Дължина: 150 см 

10 

93 Система за хемотрансфузия с укрепен филтър 20 

95 Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип  /нямат стопер/ 10 

96 Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип /нямат стопер/ 10 

97 Спринцовки 20 мл 10 

98 Спринцовки 10 мл 10 

99 Спринцовки 5 мл   10 

100 Спринцовки 2 мл  10 

101 Спринцовки инсулинови 1 мл. с игла 20 

103 Инжекционни игли, различни номера 10 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 30 

114 Гел за УЗД 50 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 10 

209 Киршнерови игли 1мм, 1,5мм, 1,6мм, 1,8мм, 2мм, 2,2мм и 2,5мм на 30 см 10 

215 Еластичен турникет с пластмасова закопчалка 10 

217 Шпатули еднократни 30  

“БЛАГИ” ООД 

144 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 5/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

145 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

146 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0, дължина на конеца 

45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

147 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

50 

148 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 
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149 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

150 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 29-30 мм 

50 

151 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

152 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

50 

153 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

154 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло 

50 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

156 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

158 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм 

50 

159 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм, с усилено тяло 

50 

160 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм 

50 

161 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

50 

163 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло 

50 

164 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

4/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

165 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

3/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

166 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

167 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50                                                                                                     

168 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло 

50 

169 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 1 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

50 

170 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

50 

171 
Синтетичен резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с размер 4/0, 

дължина на конеца 45-75 см с режеща игла 3/8 кръг, 16 мм 

50 

172 
Синтетичен резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с размер 5/0, 

дължина на конеца 45-75 см с режеща игла 3/8 кръг, 16 мм 

50 

180 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

181 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 150 

см 

50 

182 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

183 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 6х45 

см 

50 

184 Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 150 50 
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см 

185 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

186 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

187 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

188 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 6х45 см 

50 

189 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 5 х70 см 

50 

190 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 5х70 см 

50 

191 Нерезорбируем конец от коприна с размер 3/0 дължина на конеца 10х75 см 50 

192 Нерезорбируем конец от коприна с размер 2/0 дължина на конеца 10х75 см 50 

193 Нерезорбируем  конец от коприна с размер 0 дължина на конеца 10х75 см 50 

194 Нерезорбируем конец от коприна с размер 1 дължина на конеца 10х75 см 50 

195 Нерезорбируем конец от коприна с размер 2 дължина на конеца 10х75 см 50 

„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД 

119 
Нерезорбируем конец от найлон с размер 10/0, дължина на конеца  30 см, с двойно 

шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх 

20 

120 
Нерезорбируем конец от коприна с размер 8/0, дължина на конеца 30 см, с двойно 

шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх 

20 

127 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

50 

135 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-25 мм 

50 

141 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 0 дължина на конеца 

70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

50 

142 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 1 дължина на конеца 

70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 39-42 мм, с усилено тяло 

50 

144 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 5/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

145 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

146 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0, дължина на конеца 

45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

147 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

50 

148 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

149 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

150 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 29-30 мм 

50 

152 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

50 

153 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

156 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 
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158 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм 

50 

160 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм 

50 

161 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

50 

163 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло 

50 

165 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

3/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

166 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

168 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло 

10 

169 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 1 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

50 

170 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

50 

181 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 150 

см 

50 

183 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 6х45 

см 

50 

184 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 150 

см 

50 

188 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 6х45 см 

50 

„БИКОМЕД” ООД 

11 
Еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части 

на тялото 25м/5см 

10 

12 
Еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части 

на тялото 25м/6,5см 
10 

17 
Стерилна превръзка с високоабсорбираща подложка, хипоалергична 1см/1см 

(кръгла) 

10 

18 
Еластична адхезивна хипоалергична лента от нетъкан текстил, микропореста 10 

см/ 10 м 
40 

19 
Стерилна следоперативна превръзка с високоабсорбираща подложка, 

хипоалергична 10см / 25см 

10 

20 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на периферни катетри с 

прорез 9 см / 7см   

20 

21 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на централни катетри с 

прорез 10 см / 17см   

20 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 10 

110 Електроди за ЕКГ мониториране-деца 10 

111 Електроди за ЕМГ за апарат Neuro МЕP - micro 50 

115 
Резорбируем хемостатик от регенерирана, оксидирана целулоза с бактерициден 

ефект – тип мрежа с размери 7.5см/5см, опаковка от 12 броя 

50 

116 
Резорбируем хемостатик от регенерирана, оксидирана целулоза с бактерициден 

ефект – тип мрежа с размери 10см/20см, опаковка от 12 броя 

50 

118 Желатинова абсорбираща гъба – локален хемостатик 8,5см /4 см 50 

119 
Нерезорбируем конец от найлон с размер 10/0, дължина на конеца  30 см, с двойно 

шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх 

50 

120 
Нерезорбируем конец от коприна с размер 8/0, дължина на конеца 30 см, с двойно 

шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх 

50 

121 
Нерезорбируем конец от коприна с размер 7/0, дължина на конеца 30 см, с двойно 

шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх 

50 



 

14 

 

122 
Нерезорбируем конец от коприна с размер 6/0, дължина на конеца 30 см, с двойно 

шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх 

50 

123 
Нерезорбируем конец от коприна с размер 4/0, дължина на конеца 30 см, с двойно 

шпатулирана игла 3/8 кръг 2х8 мм с микро връх 

50 

124 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм  

50 

125 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

126 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

50 

127 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

50 

128 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 3/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 16-18 мм 

50 

129 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 3/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 18-20 мм 

50 

130 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 3/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 20-23 мм 

50 

131 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 2/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 18-20 мм 

50 

132 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 2/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 21-23 мм 

40 

133 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 3/0 дължина 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

134 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 3/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-23 мм 

50 

135 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-25 мм 

50 

136 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

137 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с режеща игла 1/2 кръг 25-27 мм 

1 

138 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с режеща игла 1/2 кръг 35-37 мм 

10 

139 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 6/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 8-18 мм 

50 

143 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 6/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 3/8 кръг 8-18 мм 

50 

144 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 5/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

145 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

146 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0, дължина на конеца 

45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

147 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

50 

148 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

149 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

150 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 29-30 мм 

50 

151 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

152 Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45- 50 
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75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

153 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

154 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло 

50 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

156 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

158 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм 

50 

159 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм, с усилено тяло 

50 

160 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм 

50 

161 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

30 

163 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло 

50 

164 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

4/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

165 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

3/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

166 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

167 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

168 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло 

50 

169 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 1 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

50 

170 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

50 

171 
Синтетичен резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с размер 4/0, 

дължина на конеца 45-75 см с режеща игла 3/8 кръг, 16 мм 

50 

172 
Синтетичен резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с размер 5/0, 

дължина на конеца 45-75 см с режеща игла 3/8 кръг, 16 мм 

50 

180 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

181 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 150 

см 

50 

182 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

183 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 6х45 

см 

50 

184 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 150 

см 

30 

185 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

186 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

187 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 5х70 

см 

50 
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188 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 6х45 см 

50 

189 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 5 х70 см 

50 

190 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 5х70 см 

1 

191 Нерезорбируем конец от коприна с размер 3/0 дължина на конеца 10х75 см 50 

192 Нерезорбируем конец от коприна с размер 3/0 дължина на конеца 10х75 см 10 

193 Нерезорбируем  конец от коприна с размер 0 дължина на конеца 10х75 см 10 

194 Нерезорбируем конец от коприна с размер 1 дължина на конеца 10х75 см 10 

195 Нерезорбируем конец от коприна с размер 2 дължина на конеца 10х75 см 10 

201 
Хирургична игла, ½  кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /кожни, фасциални и мускулни/ – всички размери 

50 

202 
Хирургична игла, 3/8 кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /кожни/  – всички размери 

50 

203 
Хирургична игла, 5/8 кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана  – всички размери 

50 

204 
Хирургична игла, ½  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /мускулни и чревни/ – всички размери 

50 

205 
Хирургична игла, 3/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /мускулни и чревни/  – всички размери 

50 

206 
Хирургична игла, 5/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана  – всички размери 

50 

207 
Хирургична игла, ½  кръг, троакарен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана  – всички размери 

50 

219 Стерилно инцизионно фолио - размер 45/50 50 

220 Очен дрейп - размери 100/130  50 

221 Фако касета 50 

222 Типчета 50 

223 Микроспондж  50 

224 Канюла за хидродисекция 50 

225 Картридж 50 

226 Sleev – гумен маншон 50 

227 Нож 15 градуса 50 

228 Нож 2.65 мм 50 

229 Нож 2.75 мм 50 

230 Нож 1.25 мм 50 

„БИЛМЕД” ЕООД 

33 
Хирургични ръкавици - нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./ S, M, 

L / 

30 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

„ИНФОМЕД” ЕООД 

59  50 

1. 

Затворена аспирационна система за възрастни с флакони физиологичен разтвор за 

почистване на аспирационния катетър, позволяваща  аспирацията на пациента без 

прекъсване подаването на кислород, двойно шарнирно коляно непредаващо 

движението на системата на трахеостомната тръба, с почистваща камера, 

позволяваща ползването на 72 часа, допълнителен порт за медикаменти, размери 

12 Fr, 14 Fr,  и 16 Fr, дължина 54см.  

 

2. 

Ендотрахеална тръба за възрастни с атравматичен балон от ултра полиуретан с 

цилиндрична форма, осигуряващ по-голяма контактна площ с тряхеалната стена за 

намаляване риска от микроаспирация и по-ефективно уплатнение на трахеята при 

ниско налягане (<25сm H2O) в балона с въртешен диаметър 6мм; 7мм; 7,5мм; 8мм; 

8,5мм. 

 

3. Сукционна дръжка и "Y" адаптер, позволяващ 2 независими кръга за аспирация  
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4. Покрит атравматичен сукционен самопочистващ се катетър за орална хигиена  

5. Сукционна атравматична четка за зъби за орална хигиена  

6. Флакони стерилен физиологичен разтвор от 15мл, 12 бр. в опаковка  

7. 

BAL Cath* телескопичен катетър за вземане на проби от бронхиален аспират с 

атравматичен насочващ връх за въвеждане в лявата или дясната част на белия 

дроб, помага за лесна и точна диагностика на вентилационно-асоциирана 

пневмония (ВАП),  състоящ се от външен и вътрешен катетри, вътрешния има 

гъбовиден, рентгенопозитивен край, подходящ за интубирани и неинтубирани 

(трансназална бронхоскопия) пациенти 

 

„АВТОРЕНТ - 1” ЕООД 

115 
Резорбируем хемостатик от регенерирана, оксидирана целулоза с бактерициден 

ефект – тип мрежа с размери 7.5см/5см, опаковка от 12 броя 

50 

116 
Резорбируем хемостатик от регенерирана, оксидирана целулоза с бактерициден 

ефект – тип мрежа с размери 10см/20см, опаковка от 12 броя 

50 

118 Желатинова абсорбираща гъба – локален хемостатик 8,5см /4 см 30 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

6 Бинт 5см/5м 20 

7 Бинт 10м/10см 20 

9 Бинт гипс 2.7м/10см /може и 3/10/ 50 

10 Бинт гипс 2.7м/15см /може и 3/15/ 50 

11 
Еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части 

на тялото 25м/5см 

50 

18 
Еластична адхезивна хипоалергична лента от нетъкан текстил, микропореста 10 

см/ 10 м 

50 

19 
Стерилна следоперативна превръзка с високоабсорбираща подложка, 

хипоалергична 10см / 25см 

50 

22 

Стерилен сет за стабилна фиксация на интравенозни канюли, съдържащ прозрачна 

превръзка от полиуретанов филм - водонепропусклива, с абсорбираща подложка, с 

прорез за фиксиране на катетри и канюли - 8 см / 9 см, лепенка за фиксиране на 

катетрите и антидекубитална подложка.  

50 

26 Санпласт 5 см/5 м 10 

27 Гривни за бебета и родилки, комплект 50 

28 Клампи умбиликални 50 

29 Хирургични шапки - боне – еднократни 50 

30 
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 

фиксация на носа 

50 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил – нестерилни 10 

32 Калцуни 50 

33 Хирургични ръкавици -нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./S,M, L/ 10 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 20 

36 Хирургични ръкавици-стерилни, хипоалергични, чифт /без талк/ 20 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 50 

38 Сонди дуоденални, прави или свободно навити -всички номера 10 

39 Сонди за хранене - всички номера 50 

40 Сонди Бляк Мор-всички номера 50 

41 Торакален дрен - всички номера 50 

42 Катетри аспирационни трахеални - всички номера  50 

43 Катетри аспирационни бронхиални-всички номера  50 

44 Тръби ендотрахеални с балон, всички номера 10 

45 Тръби ендотрахеални без балон, всички номера 50 

46 Тръби ендобронхиални - тип Карленс, всички номера 50 

47 Канюли трахеостомни без балон - всички номера 50 

48 Канюла трахеостомна с балон- всички номера 10 

49 Стерилен трахеален аспирационен комплект с вакуум контейнер, система за 50 
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контрол на вакуума и капачка 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 40 

57 Еднократни шлангове за респиратор с  конектори - разглобяеми  10 

60 Водачи за интубационни тръби № 8, 10 и 14 50 

61 Абдоминален дрен-всички номера 50 

64 

Перфориран полиетиленов Редон-дренаж, минимум 50 см дължина на 

перфорирания участък минимум 12 см, минимум Ø на отворите 1 мм – всички 

размери 

50 

66 
Плосък гофриран дренаж с дължина 30 см, с рентгенопозитивна ивица, диаметър 6 

мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 40 мм 

50 

68 Кер дренажи с дължина на дългото рамо минимум 40 см – всички размери 50 

70 
Конектори за дренажи – симетрични и асиметрични, Т-образни и Y-образни, 

еднопосочни 

50 

71 Катетри-нелатон  - всички номера 50 

72 Катетри тип "Пецер" - всички номера 50 

73 Уретрални катетри, трипътни,оперативни,голям балон 50 - 80 мл.,извит връх - №24 50 

75 Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери 50 

76 Детски уретрални фолиеви катетри, двупътни - всички размери 50 

77 

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур.Катетър от полиуретан, навит 

перфориран край, или катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит перфориран 

(прав) край;Дебелини от Ch 10, 12, 15 и 16 (2,9; 4,0; 4,8 и 5,3 мм, дължина 65 см, 

маркировки за дължина, разцепващ се отделим интродюсер 

50 

78 
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за източване в 

долната част на торбата 

50 

80 
Еднократни торбички за колостома с лепяща повърхност за плътно прикрепяне, 

хипоалергично покритие към пациента и възможност за източване без отлепване 

50 

81 Ректални тръби - различни номера 50 

82 Капачки за абокати 50 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 50 

86 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил;  специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен 

кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно капаче; фирксиращи 

крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; диаметри от: G14 

до G24 

50 

87 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил; вграден пасивен механизъм за сигурна защита от убождане, 

активиращ се при изтегляне на канюлата, специално триплоскостно заточване на 

иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно 

капаче; фирксиращи крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на 

диаметъра; диаметри от: G14 до G24 

50 

90 Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър 50 

91 
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 

Дължина: 150 см 

50 

92 

Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 

капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен 

пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра 

филтър за механични частици и луер лок връзка към пациента. 

50 

95 Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип 20 

97 Спринцовки 20 мл  50 

98 Спринцовки 10 мл  50 

99 Спринцовки 5 мл   50 

100 Спринцовки 2 мл  50 

101 Спринцовки инсулинови 1 мл. с игла 50 

103 Инжекционни игли, различни номера 50 
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104 

Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха 

по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична 

прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни 

размери и дължини 

50 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 50 

110 Електроди за ЕКГ мониториране-деца 50 

113 Електродна паста за ЕЕГ, ЕМГ 50 

114 Гел за УЗД 50 

117 Восък - хирургичен 50 

124 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм  

50 

125 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

126 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

50 

127 
Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

50 

128 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 3/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 16-18 мм 

50 

129 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 3/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 18-20 мм 

50 

130 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 3/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 20-23 мм 

50 

131 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 2/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 18-20 мм 

50 

132 
Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с размер 2/0 дължина на конеца 

70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 21-23 мм 

50 

133 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 3/0 дължина 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

134 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 3/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-23 мм 

50 

135 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-25 мм 

50 

136 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

10 

137 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с режеща игла 1/2 кръг 25-27 мм 

40 

138 
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина на 

конеца 70-90 см, с режеща игла 1/2 кръг 35-37 мм 

20 

139 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 6/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 8-18 мм 

50 

140 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 0 дължина на конеца 

70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло 

40 

142 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 1 дължина на конеца 

70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 39-42 мм, с усилено тяло 

20 

144 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 5/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

145 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

146 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0, дължина на конеца 

45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

147 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

40 

148 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 
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149 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

150 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 29-30 мм 

50 

151 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

152 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

50 

153 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

154 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло 

50 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

156 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

158 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм 

50 

159 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм, с усилено тяло 

50 

160 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм 

50 

161 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

50 

163 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло 

50 

164 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

4/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

165 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

3/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

30 

166 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

167 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

168 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло 

50 

169 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 1 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

20 

170 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с усилено тяло 

50 

171 
Синтетичен резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с размер 4/0, 

дължина на конеца 45-75 см с режеща игла 3/8 кръг, 16 мм 

50 

172 
Синтетичен резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с размер 5/0, 

дължина на конеца 45-75 см с режеща игла 3/8 кръг, 16 мм 
50 

173 
Нерезорбируем синтетичен плетен конец Polyester с размер 2/0, дължина на конеца 

70-90 см с кръгла игла 1/2 кръг, Taper point, 22 мм 

10 

 

174 
Нерезорбируем синтетичен плетен конец Polyester с размер 3/0, дължина на конеца 

70-90 см с кръгла игла 1/2 кръг, Taper point, 22 мм 

50 

175 
Нерезорбируем синтетичен плетен конец Polyester с размер 3/0, дължина на конеца 

70-90 см с кръгла, двойна игла 1/2 кръг, Taper point, 26 мм 

50 

176 
Нерезорбируем синтетичен плетен конец Polyester с размер 3/0, дължина на конеца 

100 см с кръгла, двойна игла 1/2 кръг, Taper point, 26 мм 

50 

177 Нерезорбируем синтетичен плетен конец Polyester с размер 2/0, дължина на конеца 50 



 

21 

 

70-90 см с кръгла, двойна игла 1/2 кръг, Taper point, 26 мм 

180 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

181 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 150 

см 

50 

182 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 5х70 

см 

20 

183 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 6х45 

см 

50 

184 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 150 

см 

50 

185 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

186 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

187 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

188 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 6х45 см 

50 

189 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 0 

дължина на конеца 5 х70 см 

20 

190 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 5х70 см 

20 

201 
Хирургична игла, ½  кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /кожни, фасциални и мускулни/ – всички размери 

50 

202 
Хирургична игла, 3/8 кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /кожни/  – всички размери 

50 

203 
Хирургична игла, 5/8 кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана  – всички размери 

50 

204 
Хирургична игла, ½  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /мускулни и чревни/ – всички размери 

50 

205 
Хирургична игла, 3/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /мускулни и чревни/  – всички размери 

50 

206 
Хирургична игла, 5/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана  – всички размери 

50 

207 
Хирургична игла, ½  кръг, троакарен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана  – всички размери 

50 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 50 

214 Натрон калк 50 

215 Еластичен турникет с пластмасова закопчалка 50 

216 Eсмархова лента - 10см/5м 50 

217 Шпатули еднократни 50 

219 Стерилно инцизионно фолио - размер 45/50 50 

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД 

78 
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за източване в 

долната част на торбата 

30 

„МЕДИТРЕЙД” ЕООД 

27 Гривни за бебета и родилки, комплект 10 

28 Клампи умбиликални 10 

32 Калцуни 20 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 40 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 20 

53 Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман” 30 

54 Маска за инхалационен апарат  50 

79 Иригатор с наконечник /еднократен/ 50 
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109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 40 

114  Гел за УЗД 50 

„РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД 

117 Восък - хирургичен 50 

139 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 6/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 8-18 мм 

50 

141 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 0 дължина на конеца 

70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

50 

150 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 29-30 мм 

50 

153 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

156 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

158 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм 

50 

159 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм, с усилено тяло 

50 

161 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

40 

165 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

3/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

166 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

167 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

10 

181 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 150 

см 

50 

182 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

183 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 6х45 

см 

20 

184 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 150 

см 

50 

185 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

186 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 50 

„ФАРКОЛ” АД 

1 
Нестерилни марлени компреси без РПН 10см/10см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

30 

2 
Нестерилни марлени компреси без РПН 5см/5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

30 

3 
Нестерилни марлени компреси без РПН 7,5см/7,5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

30 

6 Бинт 5см/5м 20 

7 Бинт 10м/10см 30 

8 Бинт 10м/16см 20 

9 Бинт гипс 2.7м/10см /може и 3/10/ 20 

10 Бинт гипс 2.7м/15см /може и 3/15/ 20 
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15 
Целулозен дебелослоен еднократен чаршаф на ролка , дължина 100 м, ширина 60 

см 

50 

27 Гривни за бебета и родилки, комплект 20 

28 Клампи умбиликални 10 

29 Хирургични шапки - боне – еднократни 30 

30 
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 

фиксация на носа 

50 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил – нестерилни 50 

32 Калцуни 50 

33 Хирургични ръкавици -нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./S,M,L/ 30 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 10 

36 Хирургични ръкавици-стерилни, хипоалергични, чифт /без талк/ 10 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 20 

43 Катетри аспирационни бронхиални-всички номера  40 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 30 

71 Катетри-нелатон  - всички номера 30 

78 
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за източване в 

долната част на торбата 

20 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 50 

95 Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип 10 

96 Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип 10 

97 Спринцовки 20 мл  30 

98 Спринцовки 10 мл  30 

99 Спринцовки 5 мл   30 

100 Спринцовки 2 мл  30 

101 Спринцовки инсулинови 1 мл. с игла 30 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 50 

215 Еластичен турникет с пластмасова закопчалка 30 

219 Стерилно инцизионно фолио - размер 45/50 30 

220 Очен дрейп - размери 100/130  50 

„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД 

1 
Нестерилни марлени компреси без РПН 10см/10см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

20 

2 
Нестерилни марлени компреси без РПН 5см/5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

20 

3 
Нестерилни марлени компреси без РПН 7,5см/7,5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

20 

4 Медицински памук, разфасовка по 1 кг 10 

5 Лигнин – тип Б 30 

6 Бинт 5см/5м 20 

7 Бинт 10м/10см 20 

8 Бинт 10м/16см 20 

9 Бинт гипс 2.7м/10см /може и 3/10/ 50 

10 Бинт гипс 2.7м/15см /може и 3/15/ 50 

13 Микулич компреси-всички видове 20 

14 Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки 20 

18 
Еластична адхезивна хипоалергична лента от нетъкан текстил, микропореста 10 

см/ 10 м 

20 

19 
Стерилна следоперативна превръзка с високоабсорбираща подложка, 

хипоалергична 10см / 25см 

20 

26 Санпласт 5 см/5 м 10 

27 Гривни за бебета и родилки, комплект 30 

28 Клампи умбиликални 10 

29 Хирургични шапки - боне – еднократни 30 
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30 
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 

фиксация на носа 

40 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил - нестерилни 40 

32 Калцуни 10 

33 Хирургични ръкавици -нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./S,M, L/ 30 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 20 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 20 

36 Хирургични ръкавици-стерилни, хипоалергични, чифт /без талк/ 20 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 10 

38 Сонди дуоденални, прави или свободно навити -всички номера 10 

39 Сонди за хранене - всички номера 20 

44 Тръби ендотрахеални с балон, всички номера 10 

45 Тръби ендотрахеални без балон, всички номера 50 

48 Канюла трахеостомна с балон- всички номера 10 

51 Въздуховоди орални-всички размери 50 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 10 

53 Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман” 10 

57 Еднократни шлангове за респиратор с  конектори - разглобяеми  50 

61 Абдоминален дрен-всички номера 50 

68 Кер дренажи с дължина на дългото рамо минимум 40 см – всички размери 50 

71 Катетри-нелатон  - всички номера 20 

72 Катетри тип "Пецер" - всички номера 50 

75 Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери 10 

76 Детски уретрални фолиеви катетри, двупътни - всички размери 10 

78 
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за източване в 

долната част на торбата 

30 

79 Иригатор с наконечник /еднократен/ 10 

81 Ректални тръби - различни номера 20 

82 Капачки за абокати 40 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 40 

86 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил;  специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен 

кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно капаче; фирксиращи 

крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; диаметри от: G14 

до G24 

30 

91 
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 

Дължина: 150 см 

10 

92 

Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 

капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен 

пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра 

филтър за механични частици и луер лок връзка към пациента. 

10 

93 Система за хемотрансфузия с укрепен филтър 10 

95 Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип 30 

96 Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип 10 

97 Спринцовки 20 мл  40 

98 Спринцовки 10 мл  30 

99 Спринцовки 5 мл   30 

100 Спринцовки 2 мл  10 

101 Спринцовки инсулинови 1 мл. с игла 30 

102 Спринцовки 125 мл съвместими с  инжектор "Medrad"   50 

103 Инжекционни игли, различни номера 30 

104 

Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха 

по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична 

прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни 

10 
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размери и дължини 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 30 

114 Гел за УЗД 50 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 20 

215 Еластичен турникет с пластмасова закопчалка 20 

„ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД 

145 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

147 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

50 

149 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

153 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

156 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

158 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм 

50 

182 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

185 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

186 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 

5х70 см 

50 

„БУЛМАР МЛ” ООД 

1 
Нестерилни марлени компреси без РПН 10см/10см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

10 

2 
Нестерилни марлени компреси без РПН 5см/5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

10 

3 
Нестерилни марлени компреси без РПН 7,5см/7,5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

10 

6 Бинт 5см/5м 20 

7 Бинт 10м/10см 20 

8 Бинт 10м/16см 20 

13 Микулич компреси-всички видове 30 

14 Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки 30 

15 
Целулозен дебелослоен еднократен чаршаф на ролка , дължина 100 м, ширина 60 

см 

20 

30 
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 

фиксация на носа 

40 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил - нестерилни 30 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 

1 
Нестерилни марлени компреси без РПН 10см/10см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

50 

2 
Нестерилни марлени компреси без РПН 5см/5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

50 

3 
Нестерилни марлени компреси без РПН 7,5см/7,5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

50 

4 Медицински памук, разфасовка по 1 кг 50 

5 Лигнин – тип Б 50 

6 Бинт 5см/5м 50 
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7 Бинт 10м/10см 50 

8 Бинт 10м/16см 50 

9 Бинт гипс 2.7м/10см /може и 3/10/ 40 

10 Бинт гипс 2.7м/15см /може и 3/15/ 40 

13 Микулич компреси-всички видове 50 

14 Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки 50 

15 
Целулозен дебелослоен еднократен чаршаф на ролка , дължина 100 м, ширина 60 

см 

10 

18 
Еластична адхезивна хипоалергична лента от нетъкан текстил, микропореста 10 

см/ 10 м 

50 

19 
Стерилна следоперативна превръзка с високоабсорбираща подложка, 

хипоалергична 10см / 25см 

40 

20 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на периферни катетри с 

прорез 9 см / 7см   

50 

21 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на централни катетри с 

прорез 10 см / 17см   

50 

22 

Стерилен сет за стабилна фиксация на интравенозни канюли, съдържащ прозрачна 

превръзка от полиуретанов филм - водонепропусклива, с абсорбираща подложка, с 

прорез за фиксиране на катетри и канюли - 8 см / 9 см, лепенка за фиксиране на 

катетрите и антидекубитална подложка.  

50 

23 
Стерилна високоабсорбираща трислойна дренажна превръзка, размери 6см / 7 см, 

с кръгъл отвор  

50 

26 Санпласт 5 см/5 м 50 

27 Гривни за бебета и родилки, комплект 30 

28 Клампи умбиликални 10 

29 Хирургични шапки - боне – еднократни 50 

30 
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 

фиксация на носа 

50 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил - нестерилни 50 

32 Калцуни 30 

33 Хирургични ръкавици -нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./S,M, L/ 50 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 20 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 20 

38 Сонди дуоденални, прави или свободно навити -всички номера 10 

39 Сонди за хранене - всички номера 50 

41 Торакален дрен - всички номера 50 

42 Катетри аспирационни трахеални - всички номера  50 

43 Катетри аспирационни бронхиални-всички номера  50 

44 Тръби ендотрахеални с балон, всички номера 10 

45 Тръби ендотрахеални без балон, всички номера 50 

50 Въздуховоди назални-всички размери 30 

53 Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман” 50 

61 Абдоминален дрен-всички номера 50 

67 
Аспирационна редон система - вакумиран пластмасов флакон с обем минимум 600 

мл и удължител с дължина минимум 1 метър 

50 

71 Катетри-нелатон  - всички номера 30 

73 Уретрални катетри,трипътни,оперативни, голям балон 50 - 80 мл.,извит връх - №24 10 

75 Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери 10 

78 
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за източване в 

долната част на торбата 

50 

81 Ректални тръби - различни номера 50 

82 Капачки за абокати 50 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 50 

86 Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 50 
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атравматичен профил;  специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен 

кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно капаче; фирксиращи 

крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; диаметри от: G14 

до G24 

87 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил; вграден пасивен механизъм за сигурна защита от убождане, 

активиращ се при изтегляне на канюлата, специално триплоскостно заточване на 

иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно 

капаче; фирксиращи крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на 

диаметъра; диаметри от: G14 до G24 

50 

91 
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 

Дължина: 150 см 

30 

92 

Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 

капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен 

пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра 

филтър за механични частици и луер лок връзка към пациента. 

10 

93 Система за хемотрансфузия с укрепен филтър 20 

95 Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип 20 

96 Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип 50 

97 Спринцовки 20 мл  10 

98 Спринцовки 20 мл  10 

99 Спринцовки 5 мл   50 

100 Спринцовки 2 мл  50 

101 Спринцовки инсулинови 1 мл. с игла 50 

103 Инжекционни игли, различни номера 50 

104 

Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха 

по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична 

прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни 

размери и дължини 

30 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 50 

110 Електроди за ЕКГ мониториране-деца 50 

115 
Резорбируем хемостатик от регенерирана, оксидирана целулоза с бактерициден 

ефект – тип мрежа с размери 7.5см/5см, опаковка от 12 броя 

50 

116 
Резорбируем хемостатик от регенерирана, оксидирана целулоза с бактерициден 

ефект – тип мрежа с размери 10см/20см, опаковка от 12 броя 

10 

117 Восък – хирургичен 50 

118 Желатинова абсорбираща гъба – локален хемостатик 8,5см /4 см 50 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

156 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм 

20 

160 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм 

40 

166 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

10 

167 
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с размер 

2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

10 

183 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 6х45 

см 

50 

196 
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 10 

метра,  № 3/0 

50 

197 
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 10 

метра,  № 0 

50 

198 Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 10 50 



 

28 

 

метра,  № 2 

199 
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 10 

метра,  № 4 

50 

200 
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 10 

метра,  № 6 

50 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 10 

„АГАРТА - ЦМ” ЕООД 

1 
Нестерилни марлени компреси без РПН 10см/10см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

40 

2 
Нестерилни марлени компреси без РПН 5см/5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

40 

3 
Нестерилни марлени компреси без РПН 7,5см/7,5см, 8 дипли, по 100 броя в пакет, 

мин. маса 26 гр/кв.м 

40 

4 Медицински памук, разфасовка по 1 кг 10 

5 Лигнин – тип Б 30 

6 Бинт 5см/5м 20 

7 Бинт 10м/10см 20 

8 Бинт 10м/16см 20 

9 Бинт гипс 2.7м/10см /може и 3/10/ 20 

10 Бинт гипс 2.7м/15см /може и 3/15/ 20 

13 Микулич компреси-всички видове 50 

14 Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки 50 

15 
Целулозен дебелослоен еднократен чаршаф на ролка , дължина 100 м, ширина 60 

см 

50 

18 
Еластична адхезивна хипоалергична лента от нетъкан текстил, микропореста 10 

см/ 10 м 

50 

19 
Стерилна следоперативна превръзка с високоабсорбираща подложка, 

хипоалергична 10см / 25см 

30 

20 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на периферни катетри с 

прорез 9 см / 7см   

30 

21 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на централни катетри с 

прорез 10 см / 17см   

20 

26 Санпласт 5 см/5 м 10 

27 Гривни за бебета и родилки, комплект 40 

28 Клампи умбиликални 10 

29 Хирургични шапки - боне – еднократни 50 

30 
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 

фиксация на носа 

40 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил – нестерилни 10 

32 Калцуни 30 

33 Хирургични ръкавици -нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./S,M,L / 50 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 20 

36 Хирургични ръкавици-стерилни, хипоалергични, чифт /без талк/ 40 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 30 

38 Сонди дуоденални, прави или свободно навити -всички номера 10 

39 Сонди за хранене - всички номера 50 

41 Торакален дрен - всички номера 50 

42 Катетри аспирационни трахеални - всички номера  40 

44 Тръби ендотрахеални с балон, всички номера 10 

48 Канюла трахеостомна с балон- всички номера 10 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 30 

53 Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман” 50 

60 Водачи за интубационни тръби № 8, 10 и 14 50 

61 Абдоминален дрен-всички номера 20 
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71 Катетри-нелатон  - всички номера 10 

75 Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери 10 

78 
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за източване в 

долната част на торбата 

20 

79 Иригатор с наконечник /еднократен/ 40 

81 Ректални тръби - различни номера 50 

82 Капачки за абокати 50 

86 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил;  специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен 

кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно капаче; фирксиращи 

крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; диаметри от: G14 

до G24 

40 

87 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил; вграден пасивен механизъм за сигурна защита от убождане, 

активиращ се при изтегляне на канюлата, специално триплоскостно заточване на 

иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно 

капаче; фирксиращи крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на 

диаметъра; диаметри от: G14 до G24 

50 

90 Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър 50 

91 
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 

Дължина: 150 см 

40 

92 

Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 

капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен 

пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра 

филтър за механични частици и луер лок връзка към пациента. 

20 

95 Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип 40 

96 Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип 10 

97 Спринцовки 20 мл  30 

98 Спринцовки 10 мл  30 

99 Спринцовки 5 мл   20 

100 Спринцовки 2 мл  10 

101 Спринцовки инсулинови 1 мл. с игла 40 

103 Инжекционни игли, различни номера 40 

104 

Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха 

по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична 

прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни 

размери и дължини 

20 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 40 

118 Желатинова абсорбираща гъба – локален хемостатик 8,5см /4 см 10 

215 Еластичен турникет с пластмасова закопчалка 50 

217 Шпатули еднократни 40 

„РСР” ЕООД 

20 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на периферни катетри с 

прорез 9 см / 7см   

10 

22 

Стерилен сет за стабилна фиксация на интравенозни канюли, съдържащ прозрачна 

превръзка от полиуретанов филм - водонепропусклива, с абсорбираща подложка, с 

прорез за фиксиране на катетри и канюли - 8 см / 9 см, лепенка за фиксиране на 

катетрите и антидекубитална подложка.  

40 

24 
Стерилна превръзка за фиксиране на назогастречна сонда от нетъкан текстил – 

размери L, S и I 

50 

31 Престилки еднократни нетъкан текстил – нестерилни 40 

42 Катетри аспирационни трахеални - всички номера  50 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 50 

53 Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман” 50 
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64 

Перфориран полиетиленов Редон-дренаж, минимум 50 см дължина на 

перфорирания участък минимум 12 см, минимум Ø на отворите 1 мм – всички 

размери 

50 

66 
Плосък гофриран дренаж с дължина 30 см, с рентгенопозитивна ивица, диаметър 6 

мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 40 мм 

10 

67 
Аспирационна редон система - вакумиран пластмасов флакон с обем минимум 600 

мл и удължител с дължина минимум 1 метър 

50 

69 
Гофриран полиетиленов контейнер за вакуум аспирационен дренаж с ниско 

подналягане /тип "хармоника"/. Обем минимум 400 мл 

50 

75 Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери 10 

90 Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър 30 

91 
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 

Дължина: 150 см 

20 

94 Система за ентерално хранене 10 

104 

Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха 

по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична 

прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни 

размери и дължини 

30 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 50 

220 Очен дрейп - размери 100/130  50 

221 Фако касета 1 

222 Типчета 1 

224 Канюла за хидродисекция 50 

226 Sleev – гумен маншон 1 

227 Нож 15 градуса 30 

229 Нож 2.75 мм 30 

„ГЮС” ООД 

28 Клампи умбиликални 10 

38 Сонди дуоденални, прави или свободно навити -всички номера 50 

39 Сонди за хранене - всички номера 30 

41 Торакален дрен - всички номера 50 

42 Катетри аспирационни трахеални - всички номера  50 

44 Тръби ендотрахеални с балон, всички номера 50 

47 Канюли трахеостомни без балон - всички номера 50 

48 Канюла трахеостомна с балон- всички номера 50 

49 
Стерилен трахеален аспирационен комплект с вакуум контейнер, система за 

контрол на вакуума и капачка 

30 

52 Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/ 30 

60 Водачи за интубационни тръби № 8, 10 и 14 50 

65 Вълнообразен плосък силиконов дренаж, ширина 25-30 мм, дължина 300-360 мм 50 

71 Катетри-нелатон  - всички номера 30 

81 Ректални тръби - различни номера 30 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 50 

86 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил;  специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен 

кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно капаче; фирксиращи 

крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; диаметри от: G14 

до G24 

30 

92 

Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 

капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен 

пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра 

филтър за механични частици и луер лок връзка към пациента. 

10 

106 
Епидурален сет съдържащ епидурална игла, катетър ,филтър и спринцовка за 

тестване на загуба на съпротивлението –  всички номера 

50 
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214 Натрон калк 50 

„ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД 

33 
Хирургични ръкавици - нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./ S, M, 

L / 
40 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 10 

75 Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери 10 

76 Детски уретрални фолиеви катетри, двупътни - всички размери 10 

82 Капачки за абокати 40 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 40 

86 

Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил;  специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен 

кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно капаче; фирксиращи 

крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на диаметъра; диаметри от: G14 

до G24 

20 

92 

Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 

капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен 

пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра 

филтър за механични частици и луер лок връзка към пациента. 

10 

93 Система за хемотрансфузия с укрепен филтър 10 

95 Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип 10 

96 Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип 10 

97 Спринцовки 20 мл  10 

98 Спринцовки 10 мл  10 

99 Спринцовки 5 мл   10 

100 Спринцовки 2 мл  10 

103 Инжекционни игли, различни номера 10 

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД 

19 
Стерилна следоперативна превръзка с високоабсорбираща подложка, 

хипоалергична 10см / 25см 

50 

20 
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на периферни катетри с 

прорез 9 см / 7см   

50 

33 
Хирургични ръкавици - нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./ S, M, 

L / 

30 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 50 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 50 

36 Хирургични ръкавици-стерилни, хипоалергични, чифт /без талк/ 50 

71 Катетри-нелатон  - всички номера 10 

73 
Уретрални катетри, трипътни, оперативни, голям балон 50 - 80 мл., извит връх - № 

24 

1 

 

74 Уретрални катетри, трипътни, неоперативни, балон 30 - 45 мл., извит връх - № 24 1 

77 

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур.Катетър от полиуретан, навит 

перфориран край, или катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит перфориран 

(прав) край;Дебелини от Ch 10, 12, 15 и 16 (2,9; 4,0; 4,8 и 5,3 мм, дължина 65 см, 

маркировки за дължина, разцепващ се отделим интродюсер 

50 

80 
Еднократни торбички за колостома с лепяща повърхност за плътно прикрепяне, 

хипоалергично покритие към пациента и възможност за източване без отлепване 

20 

82 Капачки за абокати 50 

83 
Y - образен удължител /луер-лок/ за инфузионен катетър, за достъп на спринцовки 

и системи без игла 

50 

84 Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус 50 

85 Възвратна клапа за инфузионна линия 50 

87 
Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност и 

атравматичен профил; вграден пасивен механизъм за сигурна защита от убождане, 

50 
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активиращ се при изтегляне на канюлата, специално триплоскостно заточване на 

иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; луер-лок с предпазно 

капаче; фирксиращи крилца и инжекционен порт с капаче, с цветен код на 

диаметъра; диаметри от: G14 до G24 

88 

Централен венозен катетър - Еднолуменен катетър от полиуретан, прозрачен, с 

маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата 

дължина; защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо 

приспособление;  Интродюсерна канюла - стандартна, G 14, G 16, G 18 и G 20 / 

2,1; 1,7; 1,4 и 0,9 мм/, дължини 32, 45 и 70 см;достъп vena jugularis, vena subclavia, 

vena basilica, версия със стандартна канюла 

50 

89 

Еднолуменен катетър от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, с фиксаторен клипс. 

Диаметри - G 16, G18, G 20 /1,7; 1,4; 0,9 мм/. Дължина 15 ,20 и 30 см. Достъп вена 

vena jugularis, vena subclavia. Версия със стадратна игла по Зелдингер: V и Y-

образна игла с възвратен клапан. 

50 

90 Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър 50 

91 
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 

Дължина: 150 см 

50 

92 

Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 

контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 

капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен 

пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра 

филтър за механични частици и луер лок връзка към пациента. 

50 

93 Система за хемотрансфузия с укрепен филтър 50 

94 Система за ентерално хранене 50 

96 Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип 50 

104 

Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха 

по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична 

прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни 

размери и дължини 

50 

105 Игли, електродни за стимулация на плексус 50 

106 
Епидурален сет съдържащ епидурална игла, катетър ,филтър и спринцовка за 

тестване на загуба на съпротивлението –  всички номера 

50 

117 Восък – хирургичен 50 

118 Желатинова абсорбираща гъба – локален хемостатик 8,5см /4 см 50 

141 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 0 дължина на конеца 

70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

20 

142 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 1 дължина на конеца 

70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 39-42 мм, с усилено тяло 

50 

145 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

149 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм 

50 

152 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

20 

155 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

158 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 39-41 мм 

20 

161 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

20 

172 
Синтетичен резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с размер 5/0, 

дължина на конеца 45-75 см с режеща игла 3/8 кръг, 16 мм 

50 

181 Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 150 50 
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см 

201 
Хирургична игла, ½  кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /кожни, фасциални и мускулни/ – всички размери 

50 

202 
Хирургична игла, 3/8 кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /кожни/  – всички размери 

50 

204 
Хирургична игла, ½  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /мускулни и чревни/ – всички размери 

50 

205 
Хирургична игла, 3/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана /мускулни и чревни/  – всички размери 

1 

206 
Хирургична игла, 5/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от висококачествена 

стомана  – всички размери 

50 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 30 

213 Режеща жица за остеотомия тип Джигли, дължина минимум 30 см 50 

„МЕДИТЕХ” ООД 

144 
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 5/0 дължина на конеца 

70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

145 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

146 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0, дължина на конеца 

45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм 

50 

147 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм 

50 

148 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм 

50 

152 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 45-

75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм 

50 

153 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

157 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм 

50 

161 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 70-

90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм 

50 

175 
Нерезорбируем синтетичен плетен конец Polyester с размер 3/0, дължина на конеца 

70-90 см с кръгла, двойна игла 1/2 кръг, Taper point, 26 мм 

50 

180 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

182 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 5х70 

см 

50 

183 
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на конеца 6х45 

см 

50 

„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 

28 Клампи умбиликални 10 

29 Хирургични шапки - боне – еднократни 10 

30 
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 

фиксация на носа 

50 

32 Калцуни 20 

33 Хирургични ръкавици -нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 бр./S,M, L/ 50 

34 Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, L / 10 

35 Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери 20 

36 Хирургични ръкавици-стерилни, хипоалергични, чифт /без талк/ 10 

37 Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр. 10 

50 Въздуховоди назални-всички размери 10 

53 Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман” 30 

58 Мундщуци - детски и за възрастни 50 

109 Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти 30 
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110 Електроди за ЕКГ мониториране-деца 30 

111 Електроди за ЕМГ за апарат Neuro МЕP – micro 10 

112 Концентрични иглени електроди за ЕМГ 1 

113 Електродна паста за ЕЕГ, ЕМГ 10 

114 Гел за УЗД 40 

208 Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера 40 

214 Натрон калк 50 

215 Еластичен турникет с пластмасова закопчалка 40 

217 Шпатули еднократни 50 

 

 След кратко съгласуване с останалите членове на комисията, председателят и насрочи следващо, 

шесто заседание за 24.01.2017 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил 

Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, на което ще бъдат отворени пликовете „Предлагани 

ценови параметри” и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници. 

 

 Комисията приключи работа в 21:30 часа. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

            /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:    1 П 

               / Снежана Железова/ 

    

  2 П 

             / Румяна Желязкова / 

    

    3 П 

           / д-р Недко Тодоров / 

      

    4 П 

          / Светозар Петков / 

 


