
“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                                                                                                   Изх.№ 2638/03.09.2015г. 
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ 
1124 СОФИЯ,  
БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" 49 
e-mail: zop@bta.bg 

 

 

 Относно: Обявление за обществена поръчка. 

 

           На основание чл.27, ал.2 и §1, т.28а от „Допълнителните 
разпоредби“ от Закона за обществените поръчки, „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора (партиден № 
00731 в АОП) информира, че на 03.09.2015г. е публикувал в Регистъра на 
обществените поръчки обявление с уникален идентификационен номер 
 00731-2015-0006 за обществена поръчка с предмет „Доставка на 
медицински изделия през 2016г.” и краен срок за получаване на оферти –
13.00 часа на 09.10.2015г. 

 

 

 

С уважение,                   / п / 
 
Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:zop@bta.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                                                                                     Изх.№ 2639/03.09.2015г.  
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 
e-mail: zop@bnr.bg 
 

 

 Относно: Обявление за обществена поръчка. 

 

           На основание чл.27, ал.2 и §1, т.28а от „Допълнителните 
разпоредби“ от Закона за обществените поръчки, „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора (партиден № 
00731 в АОП) информира, че на 03.09.2015г. е публикувал в Регистъра на 
обществените поръчки обявление с уникален идентификационен номер 
 00731-2015-0006 за обществена поръчка с предмет „Доставка на 
медицински изделия през 2016г.” и краен срок за получаване на оферти – 
13.00 часа на 09.10.2015г. 

 

 

 

С уважение,                / п / 
 
Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
 

 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:zop@bnr.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                                                                                Изх.№ 2640/03.09.2015г.      
„БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД  
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“1, ЕТ.11, СОФИЯ 1463 
e-mail: zop@btv.bg 
 

 

Относно: Обявление за обществена поръчка. 

 

             На основание чл.27, ал.2 и §1, т.28а от „Допълнителните 
разпоредби“ от Закона за обществените поръчки, „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора (партиден № 
00731 в АОП) информира, че на 03.09.2015г. е публикувал в Регистъра на 
обществените поръчки обявление с уникален идентификационен номер 
 00731-2015-0006 за обществена поръчка с предмет „Доставка на 
медицински изделия през 2016г.” и краен срок за получаване на оферти – 
13.00 часа на 09.10.2015г. 

 

 

С уважение,                 / п /      
 
Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:zop@btv.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                                                                                                    Изх.№ 2641/03.09.2015г. 
НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП 
ПОРШЕ БИЗНЕС ЦЕНТЪР,  
БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 41 
СОФИЯ 1592 
e-mail: zop@ntv.bg 
 

Относно: Обявление за обществена поръчка. 

 

          На основание чл.27, ал.2 и §1, т.28а от „Допълнителните разпоредби“ 
от Закона за обществените поръчки, „Комплексен онкологичен център – 
Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора (партиден № 00731 в АОП) 
информира, че на 03.09.2015г. е публикувал в Регистъра на обществените 
поръчки обявление с уникален идентификационен номер  00731-2015-0006 
за обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия 
през 2016г.” и краен срок за получаване на оферти – 13.00 часа на 
09.10.2015г. 

 

 

С уважение,                 / п /    
 
Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:zop@ntv.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                                                                                      Изх.№ 2642/03.09.2015г.  
ВЕСТНИК „ТРУД“ 
e-mail: bdimova@vgb.bg 
 

 

 Относно: Обявление за обществена поръчка. 

 

На основание чл.27, ал.2 и §1, т.28а от „Допълнителните разпоредби“ 
от Закона за обществените поръчки, „Комплексен онкологичен център – 
Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора (партиден № 00731 в АОП) 
информира, че на 03.09.2015г. е публикувал в Регистъра на обществените 
поръчки обявление с уникален идентификационен номер  00731-2015-0006 
за обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия 
през 2016г.” и краен срок за получаване на оферти – 13.00 часа на 
09.10.2015г. 

 

 

С уважение,                 / п / 
 
Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:bdimova@vgb.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                                                                                     Изх.№ 2643/03.09.2015г.        
ВЕСТНИК „24 ЧАСА“ 
e-mail: divanova@vgb.bg 
 

 

Относно: Обявление за обществена поръчка. 

 

На основание чл.27, ал.2 и §1, т.28а от „Допълнителните разпоредби“ 
от Закона за обществените поръчки, „Комплексен онкологичен център – 
Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора (партиден № 00731 в АОП) 
информира, че на 03.09.2015г. е публикувал в Регистъра на обществените 
поръчки обявление с уникален идентификационен номер  00731-2015-0006 
за обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия 
през 2016г.” и краен срок за получаване на оферти – 13.00 часа на 
09.10.2015г. 

 

 

 

С уважение,                / п /         
 
Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:divanova@vgb.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                                                                                     Изх.№ 2644/03.09.2015г.   
ВЕСТНИК „СТАРОЗАГОРСКИ 
НОВИНИ“ ЕООД 
ГР.СТАРА ЗАГОРА,  
УЛ."ДИМИТЪР НАУМОВ" 96, ЕТ.1, АП.2 
e-mail: stznews@gmail.com 

 

 

 Относно: Обявление за обществена поръчка. 

 

           На основание чл.27, ал.2 и §1, т.28а от „Допълнителните 
разпоредби“ от Закона за обществените поръчки, „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД – гр. Стара Загора (партиден № 
00731 в АОП) информира, че на 03.09.2015г. е публикувал в Регистъра на 
обществените поръчки обявление с уникален идентификационен номер 
 00731-2015-0006 за обществена поръчка с предмет „Доставка на 
медицински изделия през 2016г.” и краен срок за получаване на оферти – 
13.00 часа на 09.10.2015г. 

 

 

С уважение,               / п / 
 
Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
 

 

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

