
ОДОБРЯВАМ:    

  

Миглена 

Павлова 

изпълнителен 

директор на 

АОП  
 

СТАНОВИЩЕ* 

за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

Наименование: Община Попово 

Вид: Публичен 

Партиден номер в РОП: 12 
 

  

ПОРЪЧКА  

Обект на поръчката: Доставки 

Предмет: “Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово и 

бюджетните звена” за срик от 24 месеца. 

Прогнозна стойност: 615313.2 BGN 
 

  

ПРОЦЕДУРА  

Уникален номер в РОП: 00012-2018-0016 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление 

Решение за откриване на процедурата: № З-18-733 от 07.12.2018 г.  
 

  

СТАНОВИЩЕ  

Прилагано правно 

основание: 
Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

Изисквания на ЗОП: 
- възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на 

изключителни права, включително на права на интелектуална собственост; 

- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на 

конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. 

  

Представени от възложителя мотиви и доказателства: 
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е постъпило Решение З-18-733 от 

07.12.2018 г. на кмета на Община Попово, за откриване на процедура на договаряне 

без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. 



Видно от поле IV.7) на решението за откриване на процедура, прогнозната стойност 

на поръчката е в размер на 615 313.2 лв. без ДДС.  

 Съгласно поле V.2) от решението, възложителят няма да одобрява и изпраща покана 

за участие в процедурата, позовавайки се на чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Договорът за обществена поръчка ще 

бъде сключен с единственото дружество, което притежава изключителни права за 

разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на 

Община Попово, а именно „Овергаз мрежи“ АД. 

В поле VII.1) е отбелязано, че на основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за 

обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй 

като същите са публично достъпни на следния интернет адрес: 

http://www.dker.bg/bg/priroden-gaz/litsenzii-5.html.  

                                                                                                                                                  

                                

Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е 

приложимо): 
Справка на издадените лицензии от Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР), в сектор „Природен газ“ за осъществяване на дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 2 

– 4, 7 и 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ),  показва, че „Овергаз мрежи“  АД има 

издадени две лицензии, съответно лицензия № Л-441-08/30.03.2015 г. за 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-441-12/30.03.2015 г. за 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“, за територия Север, в която е 

включена обособена територия „Дунав”: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Завет, 

Иваново, Кубрат, Лозница, Опака, Полски Тръмбеж, Самуил, Стражица, Цар Калоян, 

Сливо поле, Ценово и общините: Г. Оряховица, В. Търново, Лясковец, Павликени, 

Русе, Разград, Исперих, Попово, Левски и Ловеч. Лицензиите са със срок на 

действие от 27 години.  

  

Изводи: 
С настоящата процедура на договаряне без предварително обявление се възлага 

доставка на природен газ за обекти на Община Попово и бюджетните й звена, 

находящи се на територията на общината. Договорът за обществена поръчка ще бъде 

сключен за срок от 24 месеца. 

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.  По 

силата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за една обособена територия се издава само 

една лицензия. 

От изложените в мотивите фактически констатации и извършената проверка на 

интернет страницата на КЕВР, може да се направи извода, че в случая акционерното 

дружество „Овергаз мрежи“ притежава изключителни права да осъществява 

дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител за 

територия Север, в чиито обхват попада и Община Попово. 

Излючителните права на „Овергаз мрежи“ АД са придобити по силата на 

индивидуален административен акт – лицензии, издадени от КЕВР, на основание ЗЕ. 

Лицензионният административен акт поражда правото в полза на определен субект 

да извършва контролирана от държавата дейност. Следователно отсъствието на 

конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката и 

при възлагането на договор за доставка на природен газ е обосновано прилагането на 

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



 

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва 

методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. 

Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно 

доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП 

уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП). 

 


