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На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 82, ал. 

4, т. 5 и чл. 108, т. 1 от ЗОП,   във връзка  с § 131, ал. 2 от Предходните и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ, бр. 102 от 2019 г.), 

във връзка с § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД  на ЗОП (действащ до 01.11.2019 г.) и писмена 

покана с рег. № 04-20-266/22.12.2020 г. на министъра на здравеопазването за подаване на 

оферти по процедура на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за 2021 г. за 

нуждите на Министерството на здравеопазването”, провеждана въз основа на 

Рамково споразумение № СПОР 23 от 13.11.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 от 

09.12.2020 г. и след като приех Доклад от 11.01.2021г. за резултатите от работата на 

комисията, назначена със Заповед № РД-11-5/05.01.2021 г., в който е предложено 

класиране на участниците и към който е приложен изготвеният в хода на работа на 

комисията Протокол от 11.01.2021 г.  

 

Р Е Ш И Х: 

  І. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците при предварително обявен критерий 

„най-ниска цена“ в обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за 

2021 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването”, както следва: 

 I – во място – „ПЕТРОЛ“ АД с предложена отстъпка на цената за литър автомобилно 

гориво в размер на 5,6 %. 

 II – ро място – “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с предложена отстъпка на цената за 

литър автомобилно гориво в размер на 4,1 %. 

  II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участникът „ПЕТРОЛ“ 

АД  класиран на първо място. 

   



 

  

 III.  На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (редакция, действаща до 01.11.2019 г., съгласно 

§ 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОП) настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП 

(редакция, действаща до 01.11.2019 г., съгласно § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОП) и чл. 

24, ал. 1, т 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, същото да 

бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профил на 

купувача“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на следния 

адрес:  https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya/dostavka-

na-avtomobilno-gorivo-za-2021-g-za-nuzhdi/ и на същия ден да се изпрати на участниците. 

 

   IV. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 V. Настоящото решение не подлежи на обжалване, съгласно чл. 196, ал. 2, т. 1, б. „б“ 

от ЗОП. 
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