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“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     № 2 
 

Днес 05.06.2020г. 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 № 108/29.05.2020г. 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 
     Петя Александрова – Ръководител финансов отдел 
     Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
                Антония Дърмонова – мед.сестра в Болнична аптека 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 40/09.03.2020г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2020-0005.  

Комисията започна своята работа в 14.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на средствата за масово осведомяване. 

Присъства Наталия Валериева Филипова от гр. Стара Загора – пълномощник на „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД – гр. София, съгласно пълномощно рег.№ 243/30.01.2020г. на Даниела 
Комсалова – Нотариус с рег.№ 049 на НК. 

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 спечелил жребия да бъде участника, чието име 
бъде изтеглено при провеждането му. За целта председателя на комисията покани двукратно 
Наталия Филипова да изтегли жребия. Поради отказа й той покани Калинка Стефанова – 
служител на длъжност „Личен състав“ при възложителя, която изтегли името на печелившия 
участник по всяка от позициите в жребия. 

Предвид на това комисията 
РЕШИ: 

1. Определя за първи в класирането по обособени позиции следните участници: 
По обособена позиция №   61 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
По обособена позиция №   80 - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
По обособена позиция № 105 - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 

Комисията приключи работата си по този протокол на 05.06.2020г. 
 
 

Комисия: 
 
 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

Членове: маг.фарм.Цв. Кирева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Петя Александрова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Антония Дърмонова – ………………………  /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                 
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