
“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 22.04.2016г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение 
на солидни злокачествени заболявания” определена със Заповед № 
90/14.04.2016г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в 
състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – управител Болнична аптека 
 д-р Росица Георгиева – лекар в отделение Медицинска онкология  
 д-р Диана Кирова  – началник ДКК и ЗРПОЗ  
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Живко Желев – Икономист организация и управление в Община Стара 
Загора 
          Д-р Неделчо Гьорчев – главен инспектор „НВЛП” в РЗИ – Стара Загора 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 45/ 29.02.2016г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на 
Европейския съюз под № 073500 в брой S 045 от 04.03.2016г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 716675 на 29.02.2016г.  

Комисията започна своята работа в 13:00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 

за масово осведомяване и други лица. 
Комисията установи че с оглед изпълнение на указанията от „ТОП 

ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София, обективирани в т.2.2 стр.5 от 
протокола й от 14.04.2016г. и с оглед предназначението му за друг възложител е 
нужно да се върне оригинала на банковото гаранционно писмо от офертата на 
участника, поради което 
     

РЕШИ: 
 

1.  Връща на „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София оригинала на 
Банкова гаранция без изходящ номер и дата издадена от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти, 
предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на 
Закона за здравното осигуряване, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД” в размер на 
18 862,72лв. с БЕНЕФИЦИЕНТ: „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – 
РУСЕ“ ЕООД и срок на валидност на гаранцията – 15.00 часа на 20 Юли 2016г. 
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2.  Членът на комисията Валя Белчева да извърши фактическите действия по 
връщането на гаранцията от т.1 в т.ч. да подпише уведомително писмо до 
участника. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 22.04.2016г. 
 
 

Комисия: 
 
Председател:  
   Н. Кирев - /п/ 

 
Членове: 

   
маг.фарм.Цв. Кирева -  /п/                 д-р Р. Георгиева -  /п/ 
 
д-р Д. Кирова - /п/                                       Валя Белчева - /п/           
 
Живко Желев -  /п/                       д-р Неделчо Гьорчев -  /п/ 
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