
„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 26.05.2016г. 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 № 105/14.05.2016г. 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 № 88/12.04.2016г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП на 12.04.2016г. под № 727360. 

Комисията започна своята работа в 08:00 часа. 
На заседанието й присъстват Радко Луков Врагов от гр.Пловдив – 

пълномощник на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София, видно от пълномощно 
рег.№ 9790/03.12.2014г. на Валентина Георгиева – Нотариус с рег.№ 340 на НК, 
Ивайло Николаев Зайцев от гр.Кричим – пълномощник на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД – гр. София, видно от пълномощно рег.№1637/12.03.2015г. на Валентина 
Георгиева – Нотариус с рег.№ 340 на НК и Камен Иванов Колев от гр.Пловдив – 
пълномощник на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София, видно от 
пълномощно от 20.05.2016г. на управителя на същото дружество. Не присъстват 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица. 

Комисията реши и проведе жребия по следния начин:  
Написа имената на участниците в жребия на еднакви по размер и форма 

непрозрачни бели листчета, които сгъна по еднакъв начин. Реши и обяви спечелил 
жребия да бъде участника, чието име бъде изтеглено при провеждането му. За 
целта покани представителите на участниците да определят измежду 
присъстващите от тях лицето, което да изтегли печелившия участник. По взаимно 
съгласие за такова лице те определиха Ивайло Николаев Зайцев от гр. Кричим. 
Той изтегли печелившия участник, който се оказа „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – 
гр. София. Комисията разтвори и показа на присъстващите сгънатия лист с името 
на другия участник в жребия - „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. 
София.    

Предвид на това комисията 
 

РЕШИ: 
 

1. Определя за изпълнители на ОП „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр.София 
2. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи 

договор за изпълнение на ОП с „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 26.05.2016г. 
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Настоящият протокол, предходните протоколи и цялата документация, 
събрана в хода на процедурата се предават на възложителя за вземане на решения 
съобразно закона. 

 
 

Комисия: 
 
 
Председател:  
  адв. Николай Кирев - /п/  
 

 
Членове: 

 
 
П. Койчева - /п/                                       Валя Белчева -  /п/           
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 26.05.2016г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/  
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