
 
“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 85 ; факс 02/ 962 41 27  
e-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на 
изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие парична сума в размер на 46.55лв. за обособени 
позиции  №№ 107 и 185 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни дни  след изтичане 
срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви връщаме 
гаранция за участие като освобождаваме парична сума в размер на 119,36лв. за обособени позиции  
№№ 83, 90 и 91 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., освобождаваме парична  сума в размер 
на  86,00лв. за обособени позиции  №№ 59, 66, 94 и 95 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 11.12.2015г., освобождаваме парична сума 48,01лв. за 
обособени позиции  №№ 87 и 93 по които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с 
определения за изпълнител по тези обособени позиции. 

На 11.12.2015г. освобождаваме парична сума в размер на 0,38лв., преведена в повече от Вас. 
  
 
 
 
С уважение, 

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

 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:d.zaloznaya.hq@comleague.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 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  
ГР. СОФИЯ 
Адрес: 
гр. София 1756 
район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5 
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12  
тел. 02/ 81 33 660; факс 02/ 81 33 666 
e-mail: office@sopharmatrading.bg 
 
 

Относно: Връщане на гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви 
връщаме гаранция за участие, като частично освобождаваме от банкова гаранция реф.№LGISS27210/15/AD  от 
29.09.2015г. издадена от Райфайзенбанк България ЕАД, сума в размер на 157.62лв. за обособени позиции  №№ 
2, 20, 59, 64, 66, 73, 82, 107, 113, 120, 137, 152 и 153 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни дни  след изтичане срока на 
обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие, 
като частично освобождаваме от банкова гаранция реф.№LGISS27210/15/AD  от 29.09.2015г. издадена от 
Райфайзенбанк България ЕАД, сума в размер на 1569.00лв. за обособени позиции  №№ 6, 14, 27, 28, 46, 48, 49, 
50, 53, 57, 60, 85, 91, 92, 94, 95, 101, 106, 115, 116, 121, 127, 130, 216 и 217 по които сте класиран след 2-ро 
място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като частично 
освобождаваме от банкова гаранция реф.№LGISS27210/15/AD  от 29.09.2015г. издадена от Райфайзенбанк 
България ЕАД, сума в размер на 753.67лв. за обособени позиции №№ 1, 3, 10, 11, 12, 17, 21, 24, 63, 65, 68, 69, 
74, 78, 79, 87, 100, 103, 105, 111, 128, 131, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 155, 168, 180, 187, 194 и 218 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 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като частично 
освобождаваме от банкова гаранция реф.№LGISS27210/15/AD  от 29.09.2015г. издадена от Райфайзенбанк 
България ЕАД, сума в размер на 1295.50лв. за обособени позиции №№ 5, 7, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 56, 71, 
72, 76, 81, 84, 86, 88, 89, 117, 118, 119, 124, 126, 132, 158, 159, 161, 164, 170, 177, 182, 184 и 192 по които сте 
класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 

На 11.12.2015г. освобождаваме освобождаваме от банкова гаранция реф.№LGISS27210/15/AD  от 
29.09.2015г. издадена от Райфайзенбанк България ЕАД, сума в размер на 524.21лв. и  банкова гаранция 
реф.№LGISS27211/15/AD от 29.09.2015г. издадена от Райфайзенбанк България ЕАД за сумата от 130.00лв., 
преведени в повече от Вас. 

Приложение: Оригинал на банкова гаранция реф.№LGISS27210/15/AD  от 29.09.2015г. издадена от 
Райфайзенбанк България ЕАД за 4300.00лв. и оригинал на банкова гаранция реф.№LGISS27211/15/AD от 
29.09.2015г. издадена от Райфайзенбанк България ЕАД за 130.00лв 
  
С уважение,  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

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


 
“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 гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 

 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 
работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на 
изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие, като частично освобождаваме от банкова гаранция 
961DGI1152730401 с изх.№0831-58-088618/30.09.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в 
размер на 34.19лв. за обособени позиции  №№ 52, 104 и 224 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни дни  след изтичане 
срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви връщаме 
гаранция за участие, като частично освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152730401 с 
изх.№0831-58-088618/30.09.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 1934.61лв. 
за обособени позиции  №№ 37, 45, 46, 50, 53, 57, 59, 60, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 103, 106, 
110, 121, 122, 130, 132 и 161 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като 
частично освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152730401 с изх.№0831-58-
088618/30.09.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 244.25лв. за обособени 
позиции №№ 83, 156, 163, 173, 185, 212, 215, 222, 223 и 225 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 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като 
изцяло освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152730401 с изх.№0831-58-088618/30.09.2015г. 
издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 934.05лв. за обособени позиции №№ 6, 38, 39,, 
42, 43, 62, 91, 92, 112, 162, 171, 172, 191, 213, 216, 217 и 218 по които сте класиран на 2-ро място след 
подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 

Приложение: Оригинал на банкова гаранция 961DGI1152730401 с изх.№0831-58-
088618/30.09.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД за 3147.10лв. 
 
 
С уважение,  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

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


 
“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 гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., освобождаваме 

гаранция за участие, парична  сума в размер на 548,24лв. за обособени позиции  №№ 147 и 148 по 

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

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:dimaging@meddimage.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 гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви 
връщаме гаранция за участие, като частично освобождаваме от банкова гаранция реф.№ BG 15-
826/29.09.2015г.  и рег.№Ид-3352/29.09.2015г. издадена от СИБАНК ЕАД, сума в размер на 40.34лв. за 
обособени позиции  №№ 8, 92и 135 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни дни  след изтичане срока на 
обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие, 
като частично освобождаваме от банкова гаранция реф.№ BG 15-826/29.09.2015г.  и рег.№Ид-
3352/29.09.2015г. издадена от СИБАНК ЕАД, сума в размер на 303.20лв. за обособени позиции  №№ 48, 56, 
81 и 91 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като частично 
освобождаваме от банкова гаранция реф.№ BG 15-826/29.09.2015г.  и рег.№Ид-3352/29.09.2015г. издадена от 
СИБАНК ЕАД, сума в размер на 2026.71лв. за обособени позиции №№ 6, 7, 9, 16, 27, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 
60, 61, 84, 85, 86, 88, 97, 106, 108, 109, 121, 127, 129, 136 и 170 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 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като частично 
освобождаваме от банкова гаранция реф.№ BG 15-826/29.09.2015г.  и рег.№Ид-3352/29.09.2015г. издадена от 
СИБАНК ЕАД, сума в размер на 1281.16лв. за обособени позиции №№ 14, 28, 44, 47, 51, 55, 58, 67, 74, 83, 90, 
101, 115, 116, 147, 148 и 151 по които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения 
за изпълнител по тези обособени позиции. 

На 11.12.2015г. освобождаваме от банкова гаранция реф.№ BG 15-826/29.09.2015г.  и рег.№Ид-
3352/29.09.2015г. издадена от СИБАНК ЕАД, сума в размер на 40.95лв., преведени в повече от Вас. 

Приложение: Оригинал на банкова гаранция реф.№ BG 15-826/29.09.2015г.  и рег.№Ид-
3352/29.09.2015г. издадена от СИБАНК ЕАД за 3692.36лв.  

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

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:tenders@medex.bg
mailto:office@medex.bg


 
“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” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
Адрес: 
гр. София 1700 
ул.”Околовръстен път” № 199А 
тел. 02/ 965 81 09 и 02/ 965 88 75; факс 02/ 965 88 28 
e-mail: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg 
 

Относно: Връщане на гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви 
връщаме гаранция за участие, като частично освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152741801 с 
изх.№0911-58-089169/01.10.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 131.00лв. за 
обособени позиции  №№ 52, 75, 82, 99, 104, 107, 113, 120, 123, 149 и 153 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни дни  след изтичане срока на 
обжалване на Решение №180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви връщаме гаранция за участие, като 
частично освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152741801 с изх.№0911-58-089169/01.10.2015г.  
издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 804.25лв. за обособени позиции  №№ 6, 7, 21, 59, 83, 84, 
86, 87, 88, 121, 170, 171, 172, 215, 216, 217 и 218 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като частично 
освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152741801 с изх.№0911-58-089169/01.10.2015г. издадена от 
Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 2194.37лв. за обособени позиции №№ 4, 5, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26, 28, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 48, 56, 62, 67, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 112, 115, 
116, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 142, 143, 144, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 167, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 199, 200, 202, 203, 204, 208, 213 и 
214 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 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като изцяло 
освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152741801 с изх.№0911-58-089169/01.10.2015г. издадена от 
Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 1674.68лв. за обособени позиции №№ 9, 27, 37, 45, 46, 49, 50, 53, 57, 
60, 85, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 127, 128, 129, 130, 136, 156, 163, 168, 173 и 185 по които сте 
класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 

На 11.12.2015г. освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152741801 с изх.№0911-58-
089169/01.10.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 2295.70лв., преведени в повече от 
Вас. 

Приложение: Оригинал на банкова гаранция 961DGI1152741801 с изх.№0911-58-089169/01.10.2015г.  
издадена от Уникредит Булбанк АД за сумата 7100лв. 
 
 
С уважение, 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:kr.nikolaev@phoenixpharma.bg


 
“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 
„ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София  
бул. „Джеймс Баучер” № 51  
тел. 02/ 862 28 35; факс 02/ 862 28 38 
e-mail: n.tsankova@chimimportpharma.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 

 
 

  
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме 
гаранция за участие, като освобождаваме оригинал банкова гаранция  с изх.№129462/02.10.2015г. 
издадена от Централна кооперативна банка АД за сума в размер на 370.23лв. за обособена позиция 
№ 31 по която сте класиран на 1-во място, след подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като 
освобождаваме оригинал банкова гаранция  с изх.№129464/02.10.2015г. издадена от Централна 
кооперативна банка АД за сума в размер на 240.45лв.  за обособена позиция № 30 по която сте 
класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тази обособена 
позиция. 

Приложение: Оригинал на банкова гаранция с изх.№129462/02.10.2015г. издадена от 
Централна кооперативна банка АД за сума в размер на 370.23лв и оригинал банкова гаранция  с 
изх.№129464/02.10.2015г. издадена от Централна кооперативна банка АД за сума в размер на 
240.45лв. 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:n.tsankova@chimimportpharma.bg


 
“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 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 гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 

 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, 
Ви връщаме гаранция за участие, като частично освобождаваме от банкова гаранция 
№043051/08942/КК с изх.№163/30.09.2015г. издадена от Банка Пиреос България АД, сума в размер 
на 240.45лв. за обособена позиция  № 30 по която сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като 
изцяло освобождаваме от банкова гаранция №043051/08942/КК с изх.№163/30.09.2015г. издадена от 
Банка Пиреос България АД, сума в размер на 370.23лв. за обособена позиция № 31 по която сте 
класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тази обособена 
позиция. 

Приложение: Оригинал на банкова гаранция №043051/08942/КК с изх.№163/30.09.2015г. 
издадена от Банка Пиреос България АД за сумата 610.68лв. 
 
 
 
С уважение, 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
“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 гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни 

дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, 

Ви връщаме гаранция за участие като освобождаваме парична сума в размер на 370,23лв. за 

обособена позиция  № 31 по която сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., освобождаваме парична  сума в размер 

на  240,45лв. за обособена позиция  № 30 по която сте класиран на 1-во място след подписване на 

договора с Вас.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
“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 97; факс 02/ 963 15 61  
e-mail: ecopharm@ecopharm.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
 
 
  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., освобождаваме 
парична  сума в размер на  52,20лв. за обособена позиция  № 98 по която сте класиран на 1-во място 
след подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., освобождаваме парична сума в размер на 
74,45лв. за обособени позиции  №№ 121 и 122 по които сте класиран на 2-ро място след подписване 
на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 

На 11.12.2015г. освобождаваме парична сума в размер на 0,30лв., преведена в повече от Вас. 
  
 
   
 
 
С уважение,  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

“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 1528 
бул. „Христофор Колумб” № 64, ет.3 
Сграда А2, офис 111 
тел. 02/ 807 67 52 и 02/ 807 67 43; факс 02/ 974 30 83  
e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com и teodora.rukova@bbraun.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни дни  
след изтичане срока на обжалване на Решение №180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви връщаме 
гаранция за участие, като частично освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152750001 с изх.№0911-58-
089351/02.10.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 904.11лв. за обособени позиции  
№№ 45, 46, 49, 50, 53, 56, 57, 60, 121 и 122 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като частично 
освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152750001 с изх.№0911-58-089351/02.10.2015г. издадена от 
Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 954.76лв. за обособени позиции №№  36, 37, 40, 41, 44, 47, 51, 52, 
55, 58, 102, 110, 130, 149 и 150 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 11.12.2015г., Ви връщаме гаранция за участие, като изцяло 
освобождаваме от банкова гаранция 961DGI1152750001 с изх.№0911-58-089351/02.10.2015г. издадена от 
Уникредит Булбанк АД, сума в размер на 101.14лв. за обособени позиции №№  20, 21, 48, 59, 125 и 152 по 
които сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени 
позиции. 

Приложение: Оригинал на банкова гаранция 961DGI1152750001 с изх.№0911-58-089351/02.10.2015г.  
издадена от Уникредит Булбанк АД за сумата 1960.01лв. 
 
 
 
С уважение, 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:petranka.yancheva@bbraun.com
mailto:teodora.rukova@bbraun.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 
„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 гаранции за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти през 2016г.” с номер в РОП – 00731-2015-0005. 
 
  
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, 
Ви връщаме гаранция за участие парична сума в размер на 39.30лв. за обособени позиции  №№ 149 и 
150 по които сте отстранени.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., в срока от 5 работни дни  след изтичане 
срока на обжалване на Решение № 180/24.11.2015г. за определяне на изпълнител, Ви връщаме 
гаранция за участие като освобождаваме парична сума в размер на 29,00лв. за обособена позиция 
№218 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 11.12.2015г., освобождаваме парична  сума в размер 
на  105,11лв. за обособени позиции  №№ 171, 172, 216 и 217 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 11.12.2015г., освобождаваме парична сума 13,40лв. за 
обособена позиция  № 215 по която сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с 
определения за изпълнител по тази обособена позиция. 
 
  
 
 
С уважение, 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 

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

