
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

за обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, 

предназначени за пациенти на МБАЛНП „Свети Наум" ЕАД със заповеди за 

финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечение на деца" по три 

обособени позиции 

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Специална доставка по Наредба №10 от 17.11.2011 

година за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България 

лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и 

доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина на Inovelon (Rufinamid) 200 мг., във връзка със заповед за 

финансово подпомагане № 1385/07.12.2016 г. на директора на ЦФЛД“ 

 

Таблица 1 

ATC INN Търговско 

наименование 

на 

лекарствения 

продукт 

Мярка Общо 

прогнозно 

количество 

„до“ 

1 2 3 4 5 

N03AF03 Rufinamid Inovelon 200 

mg film coated 

tablet 

опаковка от 50 

таблетки 

22 бр. 

 

 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Специална доставка по Наредба №10 от 17.11.2011 

година за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България 

лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и 

доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина на Inovelon (Rufinamid) 200 мг., във връзка със заповед за 

финансово подпомагане заповед № 375/12.04.2017 г. на директора на ЦФЛД“ 

Таблица 2 

ATC INN Търговско 

наименование 

на 

лекарствения 

продукт 

Мярка Общо 

прогнозно 

количество 

„до“ 

1 2 3 4 5 

N03AF03 Rufinamid Inovelon 200 

mg film coated 

tablet 

опаковка от 60 

таблетки 

10 бр. 
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III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Специална доставка по Наредба №10 от 17.11.2011 

година за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България 

лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и 

доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина на Inovelon (Rufinamid) 400 мг., във връзка със заповед за 

финансово подпомагане заповед № 380/12.04.2017 г. на директора на ЦФЛД“ 

Таблица 3 

ATC INN Търговско 

наименование 

на 

лекарствения 

продукт 

Мярка Общо 

прогнозно 

количество 

„до“ 

1 2 3 4 5 

N03AF03 Rufinamid Inovelon 400 

mg film coated 

tablet 

опаковка от 200 

таблетки 

5 бр. 

 

V.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Доставяните лекарствени продукти трябва да отговарят на нормативно 

установените изисквания за качество и европейски стандарти и да са с партидни номера и 

посочени име и адрес на притежателя на разрешението за употреба и да отговарят на 

изискванията на възложителя, посочени таблица 1, съответно в таблица 2 или в таблица 3 

на Техническата спецификация. 

 

2. Доставяните лекарствени продукти трябва да са с остатъчен срок на годност на 

лекарствените продукти към датите на доставка не по-малък от 60 % от обявения от 

производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         заличава се на основание 

         чл.2 от ЗЗЛД 
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