
“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 24.02.2016г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Определяне на оператор на ваучери за храна на 
персонала на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2016г. – 2018г.” определена  
със Заповед № 35/09.02.2016г. 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 № 7/07.01.2016г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП на 07.01.2016г. под № 706168. 

Комисията започна своята работа в 14:00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 

за масово осведомяване и други лица. 
  С решение на комисията от 09.02.2016г. са изискани писмени обосновки по 

чл.70 ал.1 от ЗОП от двама от участниците. В определения срок са постъпили 
такива от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София и „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД – гр. София. След запознаване със съдържанието им комисията 

РЕШИ: 
1.  Приема писмената обосновка от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

– гр. София относно предложения брой търговски обекти на територията на гр. 
Стара Загора и срока на доставка на основание чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП и допуска до 
оценяване офертата му по показателите, различни от цената на услугата. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. По 
отношение на показателя „брой търговски обекти на територията на гр. Стара 
Загора“ – той разполага с нарочен екип от служители, чиято основна дейност е 
фокусирана върху търговската мрежа, приемаща ваучери. Целенасочените им 
усилия в тази посока са довели до разрастването й в сегашните размери. Принос за 
това има и високото качество на предлаганата услуга. 

По отношение на показателя „срок на доставка на ваучерите“ – участникът 
използва висококвалифицирани служители (полиграфи), модерна техника и 
софтуерни продукти. Печатните машини са с висока производителност, която 
скъсява времето за отпечатване на ваучерите. Близкото отстояние до възложителя 
улеснява транспортирането на ваучерите за кратко време.  

2.  Приема писмената обосновка от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. 
София относно предложения брой търговски обекти на територията на гр. Стара 

 1 



Загора и срока на доставка на основание чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП и допуска до 
оценяване офертата му по показателите, различни от цената на услугата.   

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. По 
отношение на показателя „брой търговски обекти на територията на гр. Стара 
Загора“ – част от наличния му персонал в района на гр. Стара Загора е ангажиран 
целенасочено с установяване на търговски взаимоотношения с обекти, в които се 
реализират ваучерите. Големия брой на тези служители е улеснил сключването на 
големия брой договори за кратко време. 

По отношение на показателя „срок на доставка на ваучерите“ – участникът 
разполага с денонощен транспорт за пренос на пратки. Предполагаемата месечна 
потребност на възложителя определя краткото време за изпълнение на заявката 
му. 

На комисията бе представен бял запечатан плик с вх.№ 366/19.02.2016г. От 
надписа върху него е видно че той принадлежи на участника „Български пощи“ 
ЕАД. С допълнително залепен надпис е уточнено че съдържа сигнал за 
несъществуващи търговски обекти в настоящата ОП. При отварянето му се 
установиха изнесени данни за несъществуващи търговски обекти, съдържащи се в 
техническото предложение на „Содексо Пасс България“ ЕООД – гр. София. Като 
съобрази това и в изпълнение на правомощията си по чл.68 ал.11 от ЗОП 
комисията пристъпи към внимателно разглеждане и проверка на заявените данни в 
списък-декларацията към техническото предложение на всеки един от 
участниците, при което установи следното: 

А. По отношение на „Етап Адресс“ АД – гр. София – Търговски обект 
„хранителен магазин Аскент“ под № 13 от списък-декларацията не съществува на 
посочения адрес – гр. Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ № 102. На този 
адрес се помещава търговски комплекс „Киното“, но не и заявеният от участника 
обект. Нещо повече – на комисията за провеждане на ОП е известно че е 
съществувал този търговски обект на записания адрес, но преди години. Верността 
на изнесените факти се потвърди от извършена проверка на място на 07.03.2016г. 

Б. По отношение на „Содексо Пасс България“ ЕООД – гр. София  
От извършената проверка на място на 07.03.2016г. се установиха следните 

обстоятелства относно обектите от списък-декларацията на този участник и 
относно обектите му, описани в сигнала на „Български пощи“ ЕАД – гр. София с 
вх.№ 366/19.02.2016г. в деловодството на възложителя:  

1. Търговски обект „магазин за хранителни стоки Челси“ под № 171 от 
списък-декларацията (ред едно от таблицата в сигнала) не съществува на 
посочения адрес – гр. Стара Загора ул. „Пазарска“ № 2. Помещението се използва 
от друг търговец за пекарна на тестени изделия. 

2. Търговски обект „ресторант-градина кафе Библиотека“ под № 197 от 
списък-декларацията не съществува на посочения адрес – гр. Стара Загора ул. 
„Цар Калоян“ № 50. На това място функционира друг търговски обект – „Пица 
Американа“ – от есента на 2015г. 
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3. Търговски обект „магазин за месо Монита“ под № 55 от списък-
декларацията (ред 6 от таблицата в сигнала) не съществува на посочения адрес – 
гр. Стара Загора ул. „Цар Иван Шишман“ № 77. На това място функционира друг 
обект – „СИБанк“ ЕАД повече от 3 години. 

4. Търговски обект „магазин за хранителни стоки“ под № 80 от списък-
декларацията (ред последен от таблицата в сигнала) се стопанисва не от ЕТ 
„Александър Алексиев“ с ЕИК 123032499, а от „Галиана 85“ ЕООД с ЕИК 
201249017, което не работи с ваучери на „Содексо Пасс България“ ЕООД, а с 
ваучери на „Български пощи“ ЕАД. 

Наред с това комисията установи, че: 
5. Търговски обект „доставки и кетъринг“ под № 122, търговски обект 

„кетъринг“ под № 126 и търговски обект „Food panda.BG“ под № 145 от списък-
декларацията нямат посочен физически адрес. 

В. По отношение на „Български пощи“ ЕАД – гр. София 
С оглед получаване на информация от трети лица относно данни от списък-

декларацията на участника комисията взе следните  
РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл.68 ал.11 т.1 от ЗОП да се изиска информация от „Пламен 
Петров-П“ ООД – гр. Стара Загора ЕИК 123674548 за търговски обекти от стр.3 на 
списък-декларацията му - „комплекс Тера“ (ред 3 отгоре-надолу), „бистро спортна 
зала ДЗУ“ (ред 4 отгоре-надолу), „столова Загорка“ (ред 5 отгоре-надолу) и 
„кафене Загорка“ (ред 6 отгоре-надолу) от списък-декларацията по следните 
въпроси: 

1.1. Съществуват ли договорни взаимоотношения между „Пламен Петров-П“ 
ООД – гр. Стара Загора и „Български пощи“ ЕАД – гр. София относно 
възможността в тези търговски обекти да се използват ваучери за храна, издадени 
(отпечатани) от „Български пощи“ ЕАД – гр. София като оператор на ваучери за 
храна по действащото законодателство? Ако не съществуват такива 
взаимоотношения – кога са прекратени те? 

1.2. Съществуват ли физически и функционират ли посочените търговски 
обекти? Ако отговорът е не – откога не съществуват и не функционират? 

2. На основание чл.68 ал.11 т.1 от ЗОП да се изиска информация от „КМБ 
България“ ЕАД – гр. София ЕИК 175085243 дали функционира (ако отговора е не 
– откога не функционира) търговски обект „Карфур“ (стр.2 ред 10 отдолу-нагоре) 
от списък-декларацията. 

3. Отговорите на въпросите по предходните точки да се предоставят на 
комисията в срок от 3 работни дни, като искането за това да бъде подписано от 
името на комисията от нейния член Валя Белчева. 

С писма изх.№ 628/01.03.2016г. и № 614/29.02.2016г. на основание чл.68 ал.11 
т.1 от ЗОП бяха поставени въпроси до посочените търговци. От тях постъпиха 
отговори с писма вх.№ 629/01.03.2016г. на „Пламен Петров-П“ ООД – гр. Стара 
Загора и писмо вх.№ 655/07.03.2016г.(подадено по електронната поща) на „КМБ 
България“ ЕАД – гр. София. От съдържанието им се установи:   
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1. Търговски обект „Карфур“ (стр.2 ред 10 отдолу-нагоре) от списък-
декларацията не работи от 01.02.2016г. 

2. Търговски обект „Комплекс Тера“ (стр.3 ред 3 отгоре-надолу) и търговски 
обект „бистро спортна зала ДЗУ“ (стр.3 ред 4 отгоре-надолу) от списък-
декларацията не функционират от 01.01.2016г. 

Наред с това комисията установи и че:  
3. Търговски обект „кетъринг“ (стр.1 ред 7 отдолу-нагоре) и търговски обект 

„кетъринг“ (стр.последна ред 20 отгоре-надолу) от списък-декларацията нямат 
посочен физически адрес.  

С оглед така установеното комисията 
РЕШИ: 

1.  Предлага за отстраняване от участие в процедурата „ЕТАП -  АДРЕСС” 
АД – гр. София на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като офертата му не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Мотиви: С Решение № 7/07.01.2016г. на възложителя е открита настоящата 
процедура и са одобрени обявлението и документацията за нея. Част от нея е 
образец на „техническо предложение за изпълнение на поръчката“. Съобразно т.2 
от указанията към раздел I от него е изискано участникът да представи списък – 
декларация на търговските обекти в гр. Стара Загора, в които могат да се 
използват ваучерите. За тези обекти се изисква подробно описаната информация. 
В т.4 от същите указания е записано, че при посочване на неверни данни в списък- 
декларацията участникът се отстранява от участие в процедурата. Комисията за 
провеждане на ОП установи, че Търговският обект „хранителен магазин Аскент“ 
под № 13 от списък-декларацията не съществува на посочения адрес – гр. Стара 
Загора бул. „Цар Симеон Велики“ № 102. На този адрес се помещава търговски 
комплекс „Киното“, но не и заявеният от участника обект. Нещо повече – на 
комисията за провеждане на ОП е известно че е съществувал този търговски обект 
на записания адрес, но преди години. 

По този начин офертата му не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя, което е основание за отстраняване на участника. 

2.  Предлага за отстраняване от участие в процедурата „СОДЕКСО ПАСС 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като 
офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Мотиви: С Решение № 7/07.01.2016г. на възложителя е открита настоящата 
процедура и са одобрени обявлението и документацията за нея. Част от нея е 
образец на „техническо предложение за изпълнение на поръчката“. Съобразно т.2 
от указанията към раздел I от него е изискано участникът да представи списък – 
декларация на търговските обекти в гр. Стара Загора, в които могат да се 
използват ваучерите. За тези обекти се изисква подробно описаната информация. 
В т.4 от същите указания е записано, че при посочване на неверни данни в списък- 
декларацията участникът се отстранява от участие в процедурата. Комисията за 
провеждане на ОП установи, че: 
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2.1. Търговски обект „магазин за хранителни стоки Челси“ под № 171 от 
списък-декларацията не съществува на посочения адрес – гр. Стара Загора ул. 
„Пазарска“ № 2. Помещението се ползва от друг търговец за пекарна на тестени 
изделия.  

2.2. Търговски обект „ресторант-градина кафе Библиотека“ под № 197 от 
списък-декларацията не съществува на посочения адрес – гр. Стара Загора ул. 
„Цар Калоян“ № 50. На това място функционира друг търговски обект – „Пица 
Американа“ от есента на 2015г. 

2.3. Търговски обект „доставки и кетъринг“ под № 122, търговски обект 
„кетъринг“ под № 126 и търговски обект „Food panda.BG“ под № 145 от списък-
декларацията нямат посочен физически адрес. 

2.4. Търговски обект „магазин за месо Монита“ под № 55 от списък-
декларацията не съществува на посочения адрес – гр. Стара Загора ул. „Цар Иван 
Шишман“ № 77. На това място функционира друг обект – „СИБанк“ ЕАД повече 
от 3 години. 

2.5. Търговски обект „магазин за хранителни стоки“ под № 80 от списък-
декларацията се стопанисва не от ЕТ „Александър Алексиев“ с ЕИК 123032499, а 
от „Галиана 85“ ЕООД с ЕИК 201249017, което не работи с ваучери на „Содексо 
Пасс България“ ЕООД, а с ваучери на „Български пощи“ ЕАД. 

По този начин офертата му не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя, което е основание за отстраняване на участника.  

3.  Предлага за отстраняване от участие в процедурата „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД – гр. София на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като 
офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Мотиви: С Решение № 7/07.01.2016г. на възложителя е открита настоящата 
процедура и са одобрени обявлението и документацията за нея. Част от нея е 
образец на „техническо предложение за изпълнение на поръчката“. Съобразно т.2 
от указанията към раздел I от него е изискано участникът да представи списък – 
декларация на търговските обекти в гр. Стара Загора, в които могат да се 
използват ваучерите. За тези обекти се изисква подробно описаната информация. 
В т.4 от същите указания е записано, че при посочване на неверни данни в списък- 
декларацията участникът се отстранява от участие в процедурата. Комисията за 
провеждане на ОП установи, че: 

3.1. Търговски обект „кетъринг“ (стр.1 ред 7 отдолу-нагоре) и търговски 
обект „кетъринг“ (стр.последна ред 20 отгоре-надолу) от списък-декларацията 
нямат посочен физически адрес. 

3.2. Търговски обект „Карфур“ (стр.2 ред 10 отдолу-нагоре) от списък-
декларацията не работи от 01.02.2016г.  

  3.3. Търговски обект „Комплекс Тера“ (стр.3 ред 3 отгоре-надолу) и 
търговски обект „бистро спортна зала ДЗУ“ (стр.3 ред 4 отгоре-надолу) от списък-
декларацията не функционират от 01.01.2016г.   

4. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да прекрати 
процедурата на основание чл.39 ал.1 т.2 от ЗОП.  
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Настоящия протокол, предходния протокол и цялата събрана документация в 
хода на ОП се предават на възложителя. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 21.03.2016г. 
 
 
 
 

Комисия: 
 
Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

   
 
П. Койчева - /п/                            В. Белчева - /п/  
 
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 21.03.2016г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 
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