
 
“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 
СД „МЕДИКО-ГАЗ-ХРИСТОВ И ХРИСТОВА”  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София  
бул. „Цариградско шосе” № 121, Офис сграда, ет.3  
тел. 02/ 971 83 81; факс 02/ 971 83 81  
e-mail: medico_gaz@abv.bg 
 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  13,20лв.  за 
обособена позиция  №32 за която сте класирани на 1-во място, след сключване на 
договора за обществена поръчка с Вас. 
 На 18.02.2016г. освобождаваме парична сума в размер на 2,40лв., 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/
mailto:medico_gaz@abv.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 
„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: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  4,80лв.  за 
обособена позиция  №21 за 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/
mailto:office@etgdiag.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 
„ТРИНЕЛ” ООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1233 
ул. „Кавала” бл.42, вх.Г, ап.76 
тел. 0887 339 757   
e-mail: p.trindev@dir.bg 
 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  150,00лв.  
за обособена позиция  №8 за 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/
mailto:p.trindev@dir.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 
„СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1309 
район Илинден 
ул.”Кукуш” № 2 
тел. 02/ 8115 394; 8115 393; факс 02/ 8115 610 
e-mail: Siemens.healthcare.bg@siemens.com ; iveta.ivanova@siemens.com 
 
  
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” оригинал на банкова гаранция 
961DGI1153501D89 с изх.№0911-58-113214 от 16.12.2015г. издаден от Уникредит 
Булбанк АД – гр. София за сума в размер  на  141,36лв.  за обособена позиция  № 30 за 
която 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/
mailto:Siemens.healthcare.bg@siemens.com
mailto:iveta.ivanova@siemens.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 
„МЕДИКОМ 2000” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1202 
ул. „Братя Миладинови” № 57, ет.1, ап.2 
тел. 02/ 9310735, 02/ 9312409; факс 02/ 9313010 
e-mail: office@medicom2000.com 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  36,00лв. за 
обособени позиции №№ 13 и 14 за които сте класирани след 2-ро място в определения 
срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за 
определяне на изпълнител. 

 
 

 
 
 
С уважение,          / п / 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:office@medicom2000.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 
„КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1680 
бул. „Тодор Каблешков” № 61, вх.Б, ет.1, ап.19 
тел. 02/ 9589480; факс 02/ 9589477  
e-mail: office@cpbg.net 
 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  261,96лв.  
за обособени позиции  №№ 28 и 31 за 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/
mailto:office@cpbg.net


 
“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 
„ТОМЕД” ООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 
Адрес: 
гр. Стара Загора 6000 
бул. „Патриарх Евтимий” № 80А, ет.3, офиси 14-15  
тел. 042/ 631027; факс 042/ 600314  
e-mail: info@tomed.bg 
 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  14,40лв.  за 
обособена позиция  № 14 за която сте класирани на 1-во място, след сключване на 
договора за обществена поръчка с Вас и парична сума в размер на 21,60 лв. за 
обособена позиция № 13 за които сте класирани на 2-ро място след сключване на 
договора с определения за изпълнител участник. 

 
 

 
С уважение,          / п /   

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:info@tomed.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 
„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: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
освобождаваме банкова гаранция за участие в ОП с предмет „Абонаментно сервизно 
обслужване на медицинска техника и апаратура през 2016г.” с реф.№ 30-056-
1102322 от 29.12.2015г. издаден от ПроКредит Банк ЕАД – гр. София, частично сума в 
размер  на  45,78лв.  за обособени позиции  №№ 1, 3, 4, 5, 6, 13 и 24 за които сте 
класирани на 1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас, и 
сума в размер на 90,79лв. за обособени позиции №№ 2, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 
за които сте класирани на 2-ро място след сключване на договора с определения за 
изпълнител участник. 
 На основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП на 18.02.2016г., от цитираната 
гаранция освобождаваме частично сума в размер на  58,19лв. за обособени позиции 
№№ 20, 21, 22, 23, 25, 26 и 27 по които сте отстранени в определения срок от 5 
работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител. 
 На 18.02.2016г. освобождаваме изцяло от горецитираната банкова гаранция 
останала сума в размер на 297,36лв., преведена в повече от 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/
mailto:elpak@elpak.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 
„КАДАНС-МКМ” ООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 
Адрес: 
гр. Стара Загора 6000 
ул. „Сава Силов” № 61, ет.1, ап.1  
тел. 042/980534; 0878626498 факс 042/980534 
e-mail: mikama@abv.bg 
 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  12,60лв. за 
обособени позиции №№ 3, 4 и 5 по които сте отстранени в определения срок от 5 
работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител. 
 
 
 
 
 
 
С уважение,            / п /  

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:mikama@abv.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 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 
Адрес: 
гр. Стара Загора 6000 
ул. „Новозагорско шосе” бл.1, пк 441 
тел. 042/ 610230; факс 042/ 601585 
e-mail: officesz@perfect-medica.com 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  29,39лв.  за 
обособени позиции №№ 20, 22 и 23 за която сте класирани на 1-во място, след 
сключване на договора за обществена поръчка с Вас и парична сума в размер на 4,80 
лв. за обособена позиция № 21 за която сте класирани на 2-ро място след сключване на 
договора с определения за изпълнител участник. 

 
 

 
 
 
С уважение,          / п / 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:officesz@perfect-medica.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 
„ЕЛТА 90 М” ООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 
ул. „Враня” № 82-86  
тел. 02/ 983 96 49; факс 02/ 983 22 11  
e-mail: office@elta90.eu 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  6,00лв.  за 
обособена позиция №26 за която сте класирани на 1-во място, след сключване на 
договора за обществена поръчка с Вас и парична сума в размер на 6,00 лв. за 
обособена позиция №5 за която сте класирани на 2-ро място след сключване на 
договора с определения за изпълнител участник. 

 
 

 
 
С уважение,          / п / 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:info@tomed.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 
„МУЛТИМЕД - 5” ООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 
Адрес: 
гр. Стара Загора 6000 
бул. „Боруйград” № 32 
тел. 042/ 639055; факс 042/ 639055 
e-mail: multimed91@hotmail.com 
 
 
 Относно: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  76,39лв.  за 
обособени позиции №№ 2, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18 и 19 за която сте класирани на 1-во 
място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас и парична сума в 
размер на 1,50 лв. за обособена позиция № 24 за която сте класирани на 2-ро място 
след сключване на договора с определения за изпълнител участник. 

 
 
 
 
С уважение,          / п / 

 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
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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 
„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: ОП с предмет “Абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
техника и апаратура през 2016г.” 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.02.2016г., Ви 
връщаме гаранция за участие в ОП с предмет Абонаментно сервизно обслужване на 
медицинска техника и апаратура през 2016г.” парична сума в размер на  12,00лв.  за 
обособена позиция  № 27 за 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 
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