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

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

РЕШЕНИЕ 
 

№ 200 
гр.Стара Загора, 10.12.2015г. 

 
 
 
 На основание чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП и във връзка с Решение 
№185/26.11.2015г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД – гр. 
Стара Загора за определяне на изпълнител в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на 
болнична храна през 2016г.”, открита с Решение №136 от 01.10.2015г. и 
публикувано обявление в Регъстъра за обществените поръчки към АОП на 
01.10.2015г. под № 690080 
 
 

ИЗМЕНЯМ 
 
Решение №185/26.11.2015г. на управителя на „КОЦ – Стара Загора” 

ЕООД за определяне на изпълнител на ОП, като вместо „МАСТЪР - ПИК” 
ООД – гр. София 

 
ОПРЕДЕЛЯМ 

 
 „ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П” ООД – гр. Стара Загора като участник, 
класиран на второ място с посоченото решение за изпълнител на ОП.  
 Мотиви: С Решение №185/26.11.2015г. възложителят е определил 
„МАСТЪР - ПИК” ООД – гр. София за изпълнител на ОП. Решението не е 
оспорено и е влязло в законна сила. Със свое писмо вх.№3747/08.12.2015г. 
участникът се отказва от правото си да сключи договор за нея по реда на 
чл.41 и следващите от ЗОП, тъй като е ангажиран с голям обем дейност, 
което поставя под съмнение срочното и качествено изпълнение на 
настоящата ОП. 
 В този случай според чл.74, ал.2 от ЗОП възложителят има две 
възможности – да прекрати процедурата по ОП или да определи за 
изпълнител втория в класирането участник. Воден от интересите на 
лечебното заведение възложителят се възползва от втората възможност. 
При това установи, че на второ място по ОП е класиран участника 
„ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П” ООД – гр. Стара Загора. С оглед отказа на 
„МАСТЪР - ПИК” ООД – гр. София да сключи договор за възлагане на ОП 
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и на основание чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП за изпълнител на ОП се определя 
втория в класирането участник „ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П” ООД – гр. Стара 
Загора. 
 За това решение да бъдат уведомени незабавно „ПЛАМЕН ПЕТРОВ 
- П” ООД – гр. Стара Загора и „МАСТЪР - ПИК” ООД – гр. София. 
 Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита 
на конкуренцията в 10 дневен срок от получаването му. 

 
 
 
 

Управител:             /п/ 
       /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
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