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Днес, 10.06.2021 r. в 13 :00 часа в сграда на РЗИ -Благоевград, ет.3, се проведе заседание 

на комисия назначена със Заnовед № РД-02-97/10.06.2021 r. на Директора на РЗИ-Благоевград 

на основание чл. 103, ал. 1, чл. 82, ал. 4, т. 4 от ЗОП и следващи от ППЗОП за извършване на 

вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ,,Доставка на 
автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална 
здравна инспекция - Благоевград", в електронен софтуер за възлагане на обществени 

поръчки - ЦАИС ЕОП и в изпълнение на скmочено рамково споразумение № СПОР -
5/22.03.2021 г. от централен орган за покупки, и изпратени покани до избраните от Централен 

орган за покупки /ЦОП/ изпълнители 

Комисия в състав 

Председател: Биляна Митева - главен юрисконсулт в Дирекция АПФСО; 

И членове: 1. Евгени Анастасов - главен експерт в Дирекция АПФСО; 

2. Карамфилка Николова - младши експерт в Дирекция АПФСО;

Спазвайки публикувания график в ЦАИС ЕОП, комисията заседава в основния си състав, 

без участие на резервни членове. Заявленията за участие в настоящата процедура са получени 

чрез електронната платформа ЦАИС ЕОП, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. 
Вътрешният конкурентен избор е стартирал с.лед сключено на рамково споразумение № 

СПОР -5/22.03.2021 r. от централен орган за покупки. 

В определения краен срок за получаване на заявления за участие-09.06.2021 г., 23 :59 часа, 

от поканените изпълнители, с които е сключено рамково споразумение № СПОР -5/22.03.2021 

г. от централен орган за покупки са изпратили своите предложения/ заявления за участие, както 

следва: 

1. Участник №1 - ,,ЛУКОЙЛ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД, изпратена чрез ЦАИС ЕОП, с адрес

за кореспонденция: гр. София, 1303, бул. ,,Тодор Александров" №42; 

2. Участник №2 -,,ПЕТРОЛ" АД, изпратена чрез ЦАИС ЕОП, с адрес за кореспонденция:
гр. Ловеч, 5500, ул. ,,Търговска" № 12; 

3. Участник № 3 - ,,ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД, изпратена чрез ЦАИС ЕОП, с адрес за
кореспонденция: гр. София, 1784, р-н Младост, бул. ,,Цариградско шосе" №90, ет. 20; 

4. Участник № 4 - ,,ШЕЛ БЪЛГ АРИЯ" ЕАД, изпратена чрез ЦАИС ЕОП, с адрес за
кореспонденция: гр. София, 1505, бул. Ситняково №48, Сердика офиси, ет. 8. 
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1. ПЪРВО МЯСТО за участник "
ПЕТРОЛ" АД, с адрес за кореспонденция: гр. 

Ловеч, 5500, ул . ,,Търговска" №12. 

2. ВТОРО МЯСТО за участник 
"
ЛУКОЙЛ БЪЛГ АРИЯ" ЕООД, с адрес за

кореспонденция: rp. София, 1303, бул. ,,Тодор Александров" №42. 

3. ТРЕТО МЯСТО за участник 
"
ОМВ БЪЛГ АРИЯ" ООД, с адрес за

кореспонденция: гр. София, 1784, р-н Младост, бул. ,,Цариградско шосе" №90, ет. 20; 

НЕДОПУСНА ТИ до класиране участ11ици: 

1. ,,ШЕЛ БЪJП'АРИЯ" ЕАД, с адрес за кореспонденция: гр. София, 1505, бул.
Ситняково №48, Сердика офиси, ет. 8. 

Във връзка с гореизложеното, комисията nредлага на Възложителя да сключи договор с 
участника класиран на първо място, а именно: 

1. ,,ПЕТРОЛ" АД, с адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, 5500, ул. ,,Търговска" № 12.

Комисията прикточи работата си на 23.06.2021 r. в 10:30 часа с изписване на настоящия 
протокол. 

Комисия в състав : 

Председател: Биляна Митева- главен юрисконсулт: ..... 

И членове: 1. Евгени Анастасов - главен ексnерт в Дире 

2. Карамфилка Николова - младши експерт в Дирекция АПФСО: ....... t;t, ............. . 

Приел 
Калоян 

на комисията на 23.06.2021 r. Директор д-р Калоян 
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