
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 Днес 18.11.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Приготвяне и доставка на болнична храна през 
2016г.” определена  със Заповед № 163/03.11.2015г. на Управителя на “КОЦ – 
Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: Павлина Койчева – главна мед.сестра 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 136/ 01.10.2015г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП под № 690080 на 01.10.2015г. 
       Комисията започна своята работа в 15.00 часа. 
        На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 
за масово осведомяване и други лица. 
        С протокол на комисията от 03.11.2015г. са констатирани нередности в Плик 
№1 „Документи за подбор“ на „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора и 
са дадени подробни указания и срок за отстраняването им. 

В определения срок е постъпило писмо от него. След запознаване със 
съдържанието му и съобразяване с изискванията от документацията за участие в 
настоящата процедура, ЗОП и ППЗОП комисията единодушно  
     

РЕШИ: 
1. Допуска до разглеждане на документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката” на „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. 
Стара Загора. 

След това комисията разгледа внимателно документите от този плик на двамата 
участници. 

В резултата на това и съобразяване с изискванията от документацията за ОП, 
ЗОП и ППЗОП комисията  
     

РЕШИ: 
 

1. Допуска до отваряне и оповестяване ценовите оферти на: 
 

- „ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П” ООД – гр. Стара Загора 
- „МАСТЪР-ПИК” ООД – гр. София 
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2.  Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците да се 

извърши на 25.11.2015г. от 08.30 часа в заседателната зала на втория етаж в „КОЦ 
– Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора ул. „Д-р Т.Стоянович“ №15, за което 
членът на комисията Валя Белчева – икономист, обществени поръчки да обяви 
съобщение в профила на купувача. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 18.11.2015г. 
 
 

Комисия: 
 
Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

   
 
П. Койчева - /п/                            В. Белчева - /п/  
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	П Р О Т О К О Л

