
 
“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 
„ЕТАП - АДРЕСС” АД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1504 
бул. „Васил Левски” № 140, ет.2  
тел. 02/ 945 39 39; факс 02/ 945 39 39 
e-mail: office@etapvoucher.com 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 

 На основание чл.62, ал.3 от ЗОП, на 06.04.2016г., Ви освобождаваме гаранция за 

участие в обществена поръчка с предмет „Определяне на оператор на ваучери за 

храна на персонала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД през 2016г.-2018г.”, като 

връщаме парична сума в размер на 1820.00лв. в определеният срок от  5 работни дни 

след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.  

 

 
 
 
 
 
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 
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1766 
ж.к. Младост 4 
ул. Бизнес парк София № 1, сграда 12Б, ет.3 
тел. 02/ 489 96 99; факс 02/ 489 96 99  
e-mail: elitsa.trifonova@sodexo.com 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 

 На основание чл.62, ал.3 от ЗОП, на 06.04.2016г., Ви освобождаваме гаранция за 

участие в обществена поръчка с предмет „Определяне на оператор на ваучери за 

храна на персонала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД през 2016г.-2018г.”, като 

връщаме оригинал на банкова гаранция с изх.№ 157 от 02.02.2016г.,  издадена от 

„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД за сумата 1820.00лв.  в определеният 

срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за 

прекратяване.  

 Приложение: съгласно текста. 
 
 
 
 
 
 
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 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. Пловдив  
ул. „Иван Рилски“ № 7, ет.2, офис 103 
отдел „Ваучери и карти за услуги“ 
тел. 032/ 624 481; факс 032/ 633 262 
e-mail: voucher@bgpost.bg 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 

 На основание чл.62, ал.3 от ЗОП, на 06.04.2016г., Ви освобождаваме гаранция за 

участие в обществена поръчка с предмет „Определяне на оператор на ваучери за 

храна на персонала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД през 2016г.-2018г.”, като 

връщаме парична сума в размер на 1820.00лв. в определеният срок от  5 работни дни 

след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.  

 
 
 
 
 
 
С уважение,          / п / 

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