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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015

вх.№ рд~20-53 7/09.10.2019г.

ПРОТОКОЛ
от

09 октомври 2019г. за дейността на комисията назначена със заповед на Зам.-ректора по 
ФПД на ИУ - Варна № РД-06-3064/04.09.2019г. за определяне и подготвяне на 

прогнозна стойност, срок на договор, техническа спецификация и нареждане по 
образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за 

възлагане договаряне без предварително обявление /основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл.
. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП/ с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на 

обекти стопанисвани от Икономически университет -  Варна на обособена територия на 
Община Варна за кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, 

съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/.

В 09:30 часа на 09 октомври 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 
на Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за определяне и подготвяне на прогнозна стойност, срок на 
договор, техническа спецификация и нареждане по образеца на Приложение №3, 
касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без 
предварително обявление /основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП/ 
с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от 
Икономически университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за 
кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/ се събра в състав:

1. Свилен Столаров -  председател -  Пом.-ректор;
2. Владимир Новаков -  член -  Експерт „Обществени поръчки”;
3. инж. Владко Влаев -  член -  Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 

дейност“ в ИУ-Варна.

В изпълнение на заповедта на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 
3064/04.10.2019г. и регулярния характер на обществената поръчка, комисията изиска 
справка от Финансово-счетоводния отдел на Икономически университет -  Варна за 
разходваните средства за доставка на природен газ за отопление на обекти стопанисвани 
от Икономически университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за 
кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 01.2018г.- 
12.2018г. Съгласно представените данни, комисията приема общия разход за 2018г. за 
доставка на на природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически 
университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав 
Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ в размер на 12 115.84лв. с включен акциз и ДДС 
или 9 692.67лв. Комисията предлага двугодишен срок на договора, техническа
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спецификация, отговаряща на изискванията на „Техническа наредба относно химичните 
и физичните свойства и наличието на други компоненти в изпомпван запалим газ“ и 
Общите условия на доставчика, при цени утвърдени от Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Прогнозната стойност на обществената поръчка е 25 000.00лв. без 
включен ДДС.

Комисията предлага обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без 
предварително обявление /основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП/ 
с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от 
Икономически университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за 
кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/ да бъде със следните 
параметри:

- прогнозна стойност -  до 25 000.00лв. /двадесет и пет хиляди лева/ без включен 
ДДС;

- срок на договор -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 15.12.2019г. от 
или до изчерпване на сумата от 25 000.00лв. /двадесет и пет хиляди лева/ без 
включен ДДС;

- доставчикът да притежава лицензия за осъществяване на дейността 
разпределение на природен газ на обособена територия на Община Варна за 
кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“. При всеки нов 
обект на Икономически университет -  Варна, придобит в срока на договора за 
доставка, на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав 
Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, той бъде включен към обектите, 
захранвани с природен газ от лицензирания търговец, с който Възложителя 
има договор за доставка.

- изисквания към качеството на природния газ - „Техническа наредба относно 
химичните и физичните свойства и наличието на други компоненти в 
изпомпван запалим газ“ и Общите условия на доставчика.

Във връзка с гореизложеното, комисията подготви нареждане по образеца на 
Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане договаряне 
без предварително обявление /основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от 
ЗОП/ с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от 
Икономически университет -  Варна на обособена територия на Община Варна за 
кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/ -  неразделна част от 
настоящия протокол за утвърждаване от Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна.

Председателят на комисията закри заседанието.

Приложения към настоящия протокол:
1. Заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-3064/04.09.2019г.
2. Справка за консумирана ел.енергия за периода 01.2018г,-12.2018г.
3. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет 

„Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от



Икономически университет -  Варна на обособена територия на Община 
Варна за кметства „Владислав Варненчик“ „Младост“ и „Аспарухово“”

Настоящият протокол технически е съставен на 09 октомври 2019г.
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