
Доказателствен материал за избор на процедура по договаряне без обявление по 

чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП 

        

Изборът на процедура по договаряне без обявление съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, 

буква „в“ от ЗОП с предмет "Доставка на природен газ за нуждите на ТУ-София – 

КЕЕ База Ботевград", с прогнозна стойност до 62524,58 лв. без ДДС, се определя от 

изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и от следните факти: 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ дейностите по разпределение на 

природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежат на 

лицензиране, като според чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за една обособена територия се 

издава само една лицензия.  

От публичния регистър на доставчиците на природен газ (справка за издадените 

лицензии за осъществяване дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 2-4, 7, 9 и 10 от ЗЕ), достъпен 

на Интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е 

видно, че Решение № Л-179/17.12.2004 г. и Решение № И1- Л- 179/27.04.2009г. на 

КЕВР на Балкангаз 2000 АД с ЕИК 130203228 са издадени лицензии № Л-179-

08/17.12.2004г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-179-

12/27.04.2009г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на 

територията на община Ботевград. С Решение № И1- Л- 179/13.12.2010г. срокът на 

лицензиите е удължен  до 17.12.2036г. Лицензиите на дружеството са вписани под № 2 

в списъка на Комисията, публикуван на следния адрес: https://www.dker.bg/bg/priroden-

gaz/litsenzii-5.html 

Предвид изложеното по-горе обществената поръчка не би могла да бъде 

възложена на друг изпълнител и са налице условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, 

б. „в“ от ЗОП и във връзка с чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, т.е. да бъде възложена 

обществена поръчка чрез процедура по договаряне без предварително обявление за 

сключване на договор с дружеството – доставчик на природен газ за изпълнение 

предмета на обществената поръчка. 

 

 
 

   

 
 


