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РЕШЕНИЕ
№ РД-14-3890/02.12.2019г.

ЗА
ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

на основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от ЗОП
и

след като се запознах и възприех изцяло дейността, констатациите и мотивите на комисията, 
отразени в доклад вх.№ РД-20-724/02Л2.2019г., касаещ дейността на комисията, назначена с моя 

заповед № РД-06-3889/02.12.2019г. за разглеждане на входираните документи от Поканения 
участник „Овергаз мрежи“ АД по обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без 
предварително обявление с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти 

стопанисвани от Икономически университет -  Варна на обособена територия на Община Варна с 
изключение на кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия 

терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/, обявена с решение № РД-21- 
1312/21.10.2019г. и публикувана в АОП под уникален номер 939919,

ОБЯВЯВАМ:

I. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „Снабдяване с 
природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет Варна на 
обособена територия на Община Варна с изключение на кметства „Владислав Варненчик“, 
„Младост“ и „Аспарухово“” - „Овергаз мрежи“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ 130533432.
II. МОТИВИ- съгласно чл. 39, ал.1, т.З и т.10 от Закона за енергетиката (ЗЕ), 
разпределението и снабдяването с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране. Чл. 
43, ал.2, т.1 и т.2 "а" от същия закон определя, че за една обособена територия на страната се 
издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), издаваща лицензните съгласно чл. 21, ал. 
1, т.1 от Закона за енергетиката е издала Лицензия за осъществяване на дейността 
разпределение на природен газ /№ Л-438-08/30.03.2015г. за срок от 26 години/ и Лицензия за 
осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител /№ JI-438- 
12/30.03.2015Г. за срок от 26 години/ на обособена територия на община Варна с изключение на 
кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ само и единствено на "Овергаз 
мрежи" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 130533432, със седалище и адрес на управление гр.София, 
1407, район Лозенец, ул."Филип Кутев" №5.
III. НА ОСНОВАНИЕ чл.112, ал.7, б.“а“ от ЗОП след влизане на настоящото решение за 
избор на изпълнител на обществената поръчка в сила да се сключи договор с „Овергаз мрежи“ 
АД с ЕИК по БУЛСТАТ 130533432 с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на 
обекти стопанисвани от Икономически университет -  Варна на обособена територия на 
Община Варна с изключение на кметства „Владислав Варненчик“, ..Младост“ и „Аспарухово“”.
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