
 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

 гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ГАМАКОНСУЛТ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1000 
ул.”Искър” № 43 
тел. 02/ 98 31 762; факс 02/ 98 32 846  
e-mail: office@gammakonsult.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия през 2015г.”. в размер на 539,12лв., за обособени позиции  №№ 217, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 и 228 за които сте класирани на 1-во място, след сключване на 

договора за обществена поръчка с Вас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение,         / п / 

 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

 гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1113 
жк Изток 
ул. „Майор Юрий Гагарин №25 А 
тел. 02/ 98 77 447; факс 02/ 98 72 022 
e-mail: sales@eemb.bg 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 

работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 

на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 

продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 856,16лв., за 

обособени позиции  №№ 239 и 245 по които сте отстранени.  

 
 
 

 
 

С уважение,         / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  
СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 

 
 гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 

факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 
                 -------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ФАРКОЛ” АД 
ГР. БУРГАС 
Адрес: 
гр. Бургас 8000 
ул.”Сан Стефано” № 28 
тел. 056/ 85 17 21;  факс 056/ 85 17 22 
e-mail: farkol@farkol.bg 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока 

от 5 работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за 

определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума 

в размер на 799,83лв. от Банкова гаранция изх.№0831-58-100275/22.10.2014г. издадена от 

Уникредит Булбанк АД – Регион Бургас, за обособени позиции  №№ 48, 78, 87, 90, 94, 102, 

124, 148, 189, 247, 274, 275 и 278 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 работни дни  след 

изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне на изпълнител, Ви 

връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия през 2015г.” като освобождаваме останалата сума в размер на 346,10лв. 

от Банкова гаранция изх.№0831-58-100275/22.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – 

Регион Бургас и частично освобождаваме сумата 674,80лв. от банкова гаранция изх.№0831-

58-100282/22.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – Регион Бургас, за обособени 

позиции  №№ 5, 19, 35, 43, 44, 49, 58, 59, 82, 85, 86, 89, 91, 93, 104, 108, 119, 120, 128, 187, 188, 

237, 248, 249, 267 и 283 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме частично от 

банкова гаранция изх.№0831-58-100282/22.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


Регион Бургас сумата 1294,71 лв. за обособени позиции  №№ 33, 51, 97, 105, 121, 151, 208, 

213, 214, 215, 216, 232, 233 и 245 по които сте класиран на 1-во място след подписване на 

договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме от банкова 

гаранция изх.№0831-58-100282/22.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – Регион 

Бургас сумата 1235,90лв. и парична сума в размер на 232,17лв. за обособени позиции  №№ 20, 

21, 36, 37, 46, 52, 55, 56, 61, 80, 84, 88, 95, 100, 103, 129, 131, 133, 234, 246, 256, 258, 268 и 271 

по които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за 

изпълнител по тези обособени позиции. 

 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№0831-58-100275/22.10.2014г. издадена от 

Уникредит Булбанк АД – Регион Бургас. 

 2. Оригинал на банкова гаранция изх.№0831-58-100282/22.10.2014г. издадена от 

Уникредит Булбанк АД – Регион Бургас 

 

 
 
 
С уважение,           / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

 гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ДО 
„ЕКОМЕТ 90” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1618 
район „Красно село“ 
ж.к.Борово 
ул.”Тодор Каблешков” № 16  
тел. 02/ 958 12 11; факс 02/ 955 61 54 
e-mail: ekomet90@mail.bg  
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 

работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 

на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 

продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 1752,21лв., за 

обособени позиции  №№ 235, 236, 237, 238, 241, 246, 247, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 287, 288 и 

292 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 

размер на 35,00лв. за обособена позиция  №270 по която сте класиран на 2-ро място след 

подписване на договора с определения за изпълнител по тази обособена позиция. 

 
 
 
С уважение,      / п /   
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

   гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

              ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 
Адрес: 
гр. Стара Загора 6000 
ул.”Новозагорско шосе” блок 1, пк 441 
тел. 042/ 610230; 610231; факс 042/ 601585 
e-mail: officesz@perfect-medica.com 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 22,62лв., за обособена 
позиция  №343 по която сте отстранен.  
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 работни дни  след 
изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне на изпълнител, Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и 
медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 40,83лв., за обособени позиции  
№№347, 349 и 350 по които сте класиран след 2-ро място.  
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 143,92лв. за обособени позиции  №№ 336 и 342 по които сте класиран на 2-ро място 
след подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 32,49лв. за обособени позиции  №№ 337, 338, 339 344, 346 и 348 по които сте 
класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас. 
 
 
С уважение,         / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959,  
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

               ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1000 
ул. ”Проф. Александър Фол” № 2, вх.Б, ет.7 
кв. „Студентски град“  
тел. 02/ 810 39 90, 02/ 810 39 49; факс 02/ 810 39 93 
e-mail: irena.kunova@adpharma.com  
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
   
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., 
освобождаваме парична сума в размер на 694,36лв. за обособена позиция  №153 по която сте 
класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тази 
обособена позиция. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 8,39лв. за обособени позиции  №№ 159 и 162 по които сте класиран на 1-во място 
след подписване на договора с Вас. 
 
 
 
 
С уважение,        / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

  гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

            ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„СТЕРАМЕД” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София, п.к. 1407 
ул. „Христо Ценов” № 4  
тел. 02/ 437 27 86; факс 02/ 437 27 88 
e-mail: office@steramed.bg 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
   
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., 
освобождаваме парична сума в размер на 78,30лв. за обособени позиции № № 250, 252 и 254 
по която сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за 
изпълнител по тези обособени позиции. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 16,60лв. за обособена позиция  № 253 по която сте класиран на 1-во място след 
подписване на договора с Вас. 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

  гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

           ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„МЕДЕКС” ООД 
ГР. СОФИЯ 
Адрес: 
гр. София 1138, район Младост 
ж.к. Горубляне, ул.”Самоковско шосе” № 2Л 
Търговски център „Боила”, 5 ет. 
тел. 02/ 917 55 45; 0884 125966; факс 02/ 917 55 38  
e-mail: tenders@medex.bg ; office@medex.bg 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока 

от 5 работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за 

определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума 

в размер на 1399,66лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-100910/23.10.2014г. издадена от 

УниКредит Булбанк АД – София, за обособени позиции  №№ 94, 135, 151 и 153 по които сте 

отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 работни дни  след 

изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне на изпълнител, Ви 

връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума в размер на 384,74лв. от  

Банкова гаранция изх.№0911-58-100910/23.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София, за обособени позиции  №№ 46, 52, 55 и 82 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме частично от 

банкова гаранция изх.№0911-58-100910/23.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София сумата 2063,59 лв. за обособени позиции  №№ 5, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 42, 43, 44, 47, 49, 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
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53, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 98, 104, 106, 107, 126 и 136 по които сте 

класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме частично от 

банкова гаранция изх.№0911-58-100910/23.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София сумата 1426,54 лв. за обособени позиции  №№ 7, 45, 50, 54, 66, 79, 91, 92, 113, 114, 128, 

146, 147, 152 и 168 по които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с 

определения за изпълнител по тези обособени позиции. 

На 29.12.2014г. освобождаваме сумата 225,47лв. от банкова гаранция изх.№0911-58-

100910/23.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – София, преведена в повече от Вас. 

 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-100910/23.10.2014г. издадена от 

УниКредит Булбанк АД – София 

  

 

 

 

С уважение,        / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

  гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

             ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1680 
ул. „Тодор Каблешков” № 61, вх.Б, ет.1, ап.19 
тел. 02/ 9589480; факс 02/ 9589477  
e-mail: office@cpbg.net 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 48,50лв., за обособена 
позиция  №307 по която сте отстранен.  
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 133,50лв. за обособени позиции  №№ 302 и 303 по която сте класиран на 2-ро място 
след подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 
  
 
 
С уважение,       / п /  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

   гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

         ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЕТГ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1504 
ул. „Тракия” № 15 ет.1, офис 1 
тел. 02/ 846 81 62; факс 02/ 846 81 63  
e-mail: office@etgdiag.com 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 66,19лв., за обособени 
позиции  №№ 321 и 334 по които сте отстранен.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 149,05лв. за обособени позиции  №№ 336, 341 ,345 и 349 по които сте класиран на 
1-ро място след подписване на договора с Вас. 
 
 
 
 
С уважение,        / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

   гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ОМНИМЕД” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София, П.К.1618 
ул. „Царица Елеонора” № 9  
тел. 02/ 9555404; факс 02/ 9555404  
e-mail: omnimed@techno-link.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
   
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., 
освобождаваме парична сума в размер на 4,00лв. за обособена позиция № 319 по която сте 
класиран на 2-ро място, след подписване на договора с определения за изпълнител по тази 
обособена позиция. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 81,16лв. за обособени позиции  №№ 315 и 329  по които сте класиран на 1-во място 
след подписване на договора с Вас. 
 
 
 
 
 
С уважение,        / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 

 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

   гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София, П.К. 1202  
ул. „Индустриална” № 11,  
Бизнес сити „Василев Плаза“, ет.8  
тел. 02/ 953 12 24; факс 02/ 952 41 83  
e-mail: antisel@einet.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия през 2015г.”, като частично освобождаваме сума в размер на  627,73лв. от банкова 

гаранция издадена от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД с изх.№3476/20.10.2014г., за 

обособени позиции  №№ 28 и 29 за които сте класирани на 1-во място, след сключване на 

договора за обществена поръчка с Вас. 

На 29.12.2014г. освобождаваме сумата 0,07лв. от банкова гаранция издадена от 

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД с изх.№3476/20.10.2014г., преведена в повече от Вас. 

 Приложение: оригинал на банкова гаранция за участие  издадена от „БАНКА ПИРЕОС 

БЪЛГАРИЯ“ АД с изх.№3476/20.10.2014г. за сумата 627,80лв. 

 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

    гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

             ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС” ООД  
ГР. ЛОВЕЧ 
 
Адрес: 
гр. Ловеч 5500 
бул. „България” № 102  
тел. 068/ 604 111  
e-mail: office@vkasis.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 613,32лв., за 
обособени позиции  №№235, 236, 237, 238, 240, 246, 248, 250, 255 и 288 по които сте 
отстранен.  

На 29.12.2014г. освобождаваме парична сума в размер на 122,68лв., преведена в повече 

от Вас. 

 
 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

   гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

           ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1700 
бул. „Симеоновско шосе” 48 
тел. 02/ 44 10 114; факс 02/ 862 09 99  
e-mail: administration@labex-bg.com 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 122,42лв., за 
обособени позиции  №№ 334, 335, 340, 343 и 349 по които сте отстранен.  
 
 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

         гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

              ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„МЕДИЛАБ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1404 
бул. „Силиврия” № 44-46,  вх.Б, ап.1 
тел. 02/ 8598046; факс 02/ 8598047  
e-mail: medilab@medilab-bg.com 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 51,28лв., за обособени 
позиции  №№ 334, 345  и 349 по които сте отстранен.  
 
 
 
 
 
 
С уважение,        / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

        гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД  
ГР. СОФИЯ 
Адрес: 
гр. София 1700 
р-н Студентски 
ул.”Околовръстен път” № 199а 
тел. 02/ 965 81 00; факс 02/ 965 88 28 
e-mail: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока 

от 5 работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за 

определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума 

в размер на 838,76лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-099729/20.10.2014г. издадена от 

УниКредит Булбанк АД – София, за обособени позиции  №№ 11, 48, 81, 90, 96, 102, 111, 122, 

125, 130, 148, и 153 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 работни дни  след 

изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне на изпълнител, Ви 

връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума в размер на 522,92лв. от  

Банкова гаранция изх.№0911-58-099729/20.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София, за обособени позиции  №№ 49, 56, 58, 84, 89, 104, 119 и 120  по които сте класиран 

след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме частично от 

банкова гаранция изх.№0911-58-099729/20.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София сумата 2643,64 лв. за обособени позиции  №№ 3, 4, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 27, 31, 32, 36, 37, 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


40, 41, 46, 52, 55, 61, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 88, 91, 92, 94, 100, 103, 109, 110, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 123, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 142, 143, 152, 154, 156, 157, 158, 160, 

161, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 184, 186, 190, 191, 182, 193, 

198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206 и 207 по които сте класиран на 1-во място след 

подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме частично от 

банкова гаранция изх.№0911-58-099729/20.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София сумата 1459,62лв. за обособени позиции  №№ 5, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 44, 51, 

59, 73, 82, 83, 85, 86, 87, 93, 97, 98, 105, 108, 126, 136, 159, 162, 183, 187, 188, 189 и 208 по 

които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител 

по тези обособени позиции. 

На 29.12.2014г. освобождаваме сумата 3904,24лв. от банкова гаранция изх.№0911-58-

099729/20.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – София, преведена в повече от Вас. 

 

 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-099729/20.10.2014г. издадена от 

УниКредит Булбанк АД – София за сумата 9 369,18 лв. 

  

 
 
С уважение,      / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

      гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1404 
ул.”Луи Айер” № 79Б 
тел. 02/ 862 54 51; факс 02/ 862 54 62  
e-mail: med2000@abv.bg 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
   
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., частично 
освобождаваме сума в размер на 1200,00лв. от банкова гаранция реф. 30-904-1059730 от 
22.10.2014г. издадена от ПроКредит Банк (България) ЕАД за обособена позиция № 296 по 
която сте  класиран на 2-ро място, след подписване на договора с определения за изпълнител 
по тази обособена позиция. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., частично освобождаваме сума в 
размер на 93,00лв. от банкова гаранция реф. 30-904-1059730 от 22.10.2014г. издадена от 
ПроКредит Банк (България) ЕАД за обособени позиции  №№ 297 и 298  по които сте класиран 
на 1-во място след подписване на договора с Вас. 

Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция реф. 30-904-1059730 от 22.10.2014г. издадена от 

ПроКредит Банк (България) ЕАД за сумата 1293.00 лв. 

 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

  гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

           ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1756 
ул. „Бигла” № 21А  
тел. 02/ 49 11 225; факс 02/ 975 80 23  
e-mail: ivd@ivd.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 41,95лв., за обособени 
позиции  №№ 334 и 335 по които сте класиран след 2-ро място.  
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 2,00лв. за обособена позиция №№ 357 по която сте класиран на 2-ро място след 
подписване на договора с определения за изпълнител по тази обособена позиция. 
  
 
 
 
 
 
С уважение,        / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 

 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

     гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ДО 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1172 
бул.”Г. М. Димитров” № 1 
тел. 02/ 960 37 80 ; факс 02/  962 41 27  
e-mail: cl@comleague.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 13,10лв., за обособени 
позиции  №№ 65 и 105 по които сте отстранен.   
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 91,49лв. за обособени позиции  №№ 89 и 90 по която сте класиран на 2-ро място 
след подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 144,44лв. за обособени позиции  №№ 13, 73, 82, 86, 93, 150 и 183 по които сте 
класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас. 
 На 29.12.2014г. освобождаваме парична сума в размер на 0.97лв., преведена в повече 
от Вас. 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

  гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„БГ МЕД” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1799 
ж.к. „Младост“2 
ул. „Свети Киприян” № 44  
тел. 02/ 974 89 67; факс 02/ 974 89 40  
e-mail: mario.kapsarev@bgmed-ltd.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 31,03лв., за обособена 
позиция  №334 по която сте отстранен.   
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 86,06лв. за обособени позиции  №№ 335, 340 и 343  по които сте класиран на 1-во 
място след подписване на договора с Вас. 
  
 
 
 
 
С уважение,      / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

      гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1799 
ж.к. „Младост“ 2 
ул. „Свети Киприян” № 44  
тел. 02/ 974 89 69; факс 02/ 975 72 43 
e-mail: silvia.kirova@marvena-dx.com 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия през 2015г.”. в размер на 26,92лв., за обособена позиция  № 342 по която сте 

класирани на 1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

 
 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

   гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

            ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЕКОФАРМ” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1574 
бул. „Шипченски проход” № 65, ет.2 
тел. 02/ 963 15 96; факс 02/ 963 15 61  
e-mail: ecopharm@ecopharm.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., Ви връщаме 

оригинал на банкова гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти 

и медицински изделия през 2015г.”. с изх.№ 1393 от 21.10.2014г. издадена от БНП Париба 

С.А. – клон София  в размер на 846,84лв., за обособени позиции  №№ 95, 119, 120 и 153 за 

които сте класирани на 1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

 Приложение: съгласно текста. 
 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

          гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„Б. БРАУН  МЕДИКАЛ” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
Адрес: 
гр. София 1799 
ж.к. „ Младост“  2 
бул. „Андрей Ляпчев” № 66, ет.3 
тел. 02/ 807 67 70; факс 02/ 974 30 83  
e-mail: veneta.petkova@bbraun.com 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока 

от 5 работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за 

определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума 

в размер на 97,81лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-100863/23.10.2014г. издадена от 

Уникредит Булбанк АД – София, за обособени позиции  №№ 48 и 101, както и частично 

освобождаваме сума в размер на 78,20 лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-

100861/23.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – София за обособени позиции  №№ 

237, 253, 254 и 255 по които сте отстранени и/или е прекратена ОП за обособената позиция.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 работни дни  след 

изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне на изпълнител, Ви 

връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума в размер на 721,89лв. от  

Банкова гаранция изх.№0911-58-100863/23.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – 

София, за обособени позиции  №№ 43, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 59 и 129,   както и частично 

освобождаваме сума в размер на 284,41лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


100861/23.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – София за обособени позиции  №№ 

235, 240, 250, 287 и 292 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме частично от 

Банкова гаранция изх.№0911-58-100863/23.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – 

София сумата 981,05 лв. за обособени позиции  №№ 18, 19, 34, 35, 38, 39, 45, 50, 54, 99, 108, 

124, 148, 149, 187, 188 и 189, както и частично освобождаваме сума в размер на 283,98 лв. от 

Банкова гаранция изх.№0911-58-100861/23.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – 

София за обособени позиции  №№  236, 242, 243, 244, 248, 252, 290 и 294 по които сте 

класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме от банкова 

гаранция изх.№0911-58-100863/23.10.2014г. издадена от Уникредит Булбанк АД – София 

сумата 421,61лв. за обособени позиции  №№ 42, 49, 57, 58, 119 и 120, както и освобождаваме 

сума в размер на 1507,49 лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-100861/23.10.2014г. издадена 

от Уникредит Булбанк АД – София за обособени позиции  №№  239, 241, 245, 247, 249, 251, 

286 и 350   по които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за 

изпълнител по тези обособени позиции 

 Приложение:  

1. Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-100863/23.10.2014г. издадена от 

Уникредит Булбанк АД – София за сумата 2 222.36 лв. 

2. Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-100861/23.10.2014г. издадена от 

Уникредит Булбанк АД – София за сумата 2 154.08 лв. 

 

 
 
 
С уважение,        / п /  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

         гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

              ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД 
ГР. СОФИЯ  
 
Адрес: 
гр. София 1505 
ул. „Каймакчалан” 1 
тел. 02/ 944 22 90; факс: 02/ 944 29 16 
GSM 088 8723418 
e-mail: dimaging@meddimage.com 
  
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 265,00лв., за 
обособени позиции  №№ 300 и 301 по които сте отстранен.   
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 659,25лв. за обособени позиции  №№ 146 и 147  по които сте класиран на 1-во 
място след подписване на договора с Вас. 
 
 
 
С уважение,         / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

      гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„СТИНГ” АД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1592 
бул. „Асен Йорданов” № 6  
тел. 02/ 970 31; факс 02/ 970 33 01 
e-mail: office.sofia@stingpharma.com 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 10,65лв., за обособена 
позиция  № 105 по която сте класиран след 2-ро място.  
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 38,38лв. за обособени позиции №№ 78 и 104 по които сте класиран на 2-ро място 
след подписване на договора с определения за изпълнител по тази обособена позиция. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 3,58лв. за обособена позиция  № 96 по която сте класиран на 1-во място след 
подписване на договора с Вас. 
 
 
 
С уважение,      / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

     гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                     -------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1680 
ул. „Борово” № 52, вх.В, ет.3, ап.30  
тел. 0888 94 11 33, 0885 434 191 
e-mail: best.medical.care.bg@gmail.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия през 2015г.” в размер на 1200,00лв., за обособена позиция  № 296 по която сте 

класирани на 1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

 
 
 
С уважение,            / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

     гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЕРГИН” ЕООД 
ГР. ПЛОВДИВ 
 
Адрес: 
гр. Пловдив 4000 
ул. „Виктор Юго” № 12  
тел. 032/ 624 088; факс 032/ 516 201 
e-mail: einediv@gmx.net 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия през 2015г.”  в размер на 141,20лв., за обособени позиции  №№ 302, 303 и 305 за 

които сте класирани на 1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

 На 29.12.2014г. освобождаваме сумата 14.90лв., преведена в повече от Вас. 

 

 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 

 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

    гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                     --------------------------------------------------------------------------------  
 

ДО 
 „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ” ЕООД 
ГР. ПЛОВДИВ 
 
Адрес: 
гр. Пловдив 4000 
бул.”Шести септември” № 87 
тел. 032/644 588 факс: 032/642 706  
e-mail: eastlink_pv@mail.orbitel.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 226,70лв., за 
обособени позиции  №№ 248 и 299 по които сте отстранен.   
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 332,11лв. за обособени позиции  №№ 236, 237, 253, 257, 264, 265, 266, 267, 275 и 
277 по която сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за 
изпълнител по тези обособени позиции. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 1646,89лв. за обособени позиции  №№ 234, 235, 238, 239, 240, 250, 251, 254, 255, 
256, 258, 259, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 291, 
292 и 295  по които сте класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас. 
 
 
 
С уважение,             / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


             
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

  гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1612 
ж.к. „Лагера“, бл.39, вх.1, ет.1, ап.1 
тел. 02/ 950 1360; факс 02/ 954 9896 
e-mail: labdiag@applet-bg.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., 
освобождаваме парична сума в размер на 19,41лв. за обособени позиции  №№ 335, 349, 352  и 
353 по които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за 
изпълнител по тези обособени позиции. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 250,23лв. за обособени позиции  №№ 299, 334 и 347 по които сте класиран на 1-во 
място след подписване на договора с Вас. 
 На 29.12.2014г. освобождаваме сумата 280,17лв., преведена в повече от Вас. 
 
 
 
С уважение,          / п /  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

         гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                     -------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  
ГР. СОФИЯ 
Адрес: 
гр. София 1750, ж.к. „Младост“ 1 
ул. „Димитър Моллов” бл.28Б 
тел. 02/ 971 20 61; факс 02/ 971 24 10  
e-mail: tender@mte-bg.com ; info@mte-bg.com 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока 

от 5 работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за 

определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума 

в размер на 34,45лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-101404/24.10.2014г. издадена от 

УниКредит Булбанк АД – София, за обособени позиции  №№ 256, 282, 331 и 343 по които сте 

отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 работни дни  след 

изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне на изпълнител, Ви 

връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума в размер на 495,71лв. от  

Банкова гаранция изх.№0911-58-101404/24.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София, за обособени позиции  №№ 236, 250, 251, 252, 253, 257, 264, 265, 267, 268, 271, 286, 

335 и 349  по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме частично от 

банкова гаранция изх.№0911-58-101404/24.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – 

София сумата 1117,76 лв. за обособени позиции  №№ 237, 241, 246, 247, 249, 275, 277, 293, 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:tender@mte-bg.com


308, 309, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 350, 352, 

353, 355, 356 и 357 по които сте класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме от банкова 

гаранция изх.№0911-58-101404/24.10.2014г. издадена от УниКредит Булбанк АД – София 

останалата сума  897,90лв. за обособени позиции  №№ 235, 238, 240, 248, 255, 269, 272, 273, 

274, 276, 278, 279, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 299, 315, 334 и 347  по които сте 

класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тези 

обособени позиции 

 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-101404/24.10.2014г. издадена от 

УниКредит Булбанк АД – София за сумата 2 545,82 лв. 

 
 
 
С уважение,        / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

     гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                     -------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„БУЛМАР МЛ” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1618 
кв. „Манастирски ливади“ 
ул. „Пирин” № 32  
тел. 02/ 8558345; факс 02/ 8558543 
e-mail: office@bulmarml.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., 
освобождаваме парична сума в размер на 16,00лв. за обособена позиция  № 259 по която сте 
класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тази 
обособена позиция. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 415,10лв. за обособени позиции  №№ 257, 260, 261, 262, 264, 265, 266 и 267 по 
които сте класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас. 
 
 
 
С уважение,          / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

       гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„АКВАХИМ” АД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1582 
жк „Дружба 2“ 
бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 83  
тел. 02/ 807 50 00; факс 02/ 807 50 50  
e-mail: aquachim@aquachim.bg 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне 
на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 201,70лв., за 
обособена позиция  № 299 по която сте класиран след 2-ро място.  
   
 
 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/


 
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

           гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125, 
факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„НОВИМЕД” ООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1404 
ж.к. „Манастирски ливади” Б, бл.65 
Сграда на Евроцентър,  ет.2  
тел. 02/ 421 90 69; факс 02/ 854 81 44  
e-mail: novimed@inet.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., 
освобождаваме парична сума в размер на 627,73лв. за обособени позиции  №№ 28 и 29 по 
които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител 
по тези обособени позиции. 
 
 
 
 
С уважение,      / п /  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

       гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

               ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ДО 
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 
ГР. ВАРНА 
 
Адрес: 
гр. Варна 9002 
ул.”Иван Богоров” № 12, ет.2 
тел. 052/ 602 360; факс 052/ 699 060  
e-mail: elpak@elpak.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока 
от 5 работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за 
определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на 
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 239,73лв., 
за обособени позиции  №№ 299, 311 и 334 по които сте отстранен.   
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., в срока от 5 работни дни  след 
изтичане срока на обжалване на Решение № 179/11.12.2014г. за определяне на изпълнител, Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и 
медицински изделия през 2015г.” парична сума в размер на 10,92лв., за обособена позиция     
№ 335 по която сте класиран след 2-ро място.  
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 29.12.2014г., освобождаваме парична сума в 
размер на 131,10лв. за обособени позиции  №№ 279, 280, 281, 300 и 310 по които сте класиран 
на 1-во място след подписване на договора с Вас. 
 
 
 
С уважение,       / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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