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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000,  ул. “Преслав” №16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

Рег. №   7799/  12.12.2016 г. 
Екз. Единствен 
Копие № 

 

ПРОТОКОЛ 
от проведени преговори, за възлагане на 

обществена поръчка по процедура с пряко договаряне, открита с решение 
№7182/14.11.2016 г. на командира на ВМС, с предмет „Доставка на природен 

газ” 

На 07.12.2016 г., комисия назначенa със заповед на командира на ВМС 
№РД-01-938/01.12.2016 г., в състав: 

Председател:  
подполковник Любомир Руменов Арнаудов – главен 

експерт във в. ф. 34400-8; 
Членове: 

 1. подполковник Любен Димитров Янков– командир на в.ф. 
34410-2; 

 2. майор Веселин Иванов Петров – старши експерт във в. ф. 
34400-42; 

  3. цивилен служител Драгомир Иванов Димитров – старши 
счетоводител във в. ф. 34410, резервен член на мястото на подполковник 
Здравко Любомиров Кукуянов – врид началник във в. ф. 34400-16, поради 
служебна ангажираност на основния член; 

4. цивилен служител Велико Илиев Трифонов – старши 
юрисконсулт във в. ф. 34400-8 
се събра в пълен състав за да проведе пряко договаряне съгласно чл. 182, ал. 1 
във връзка с чл. 79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП за обществена поръчка „Доставка на 
природен газ”. 
 Председателят на комисията информира членовете, че преговори за пряко 
договаряне ще се проведат с "Овергаз мрежи" АД - гр. София, след което те 
подписаха декларация във връзка с обстоятелствата по чл. 103 от ЗОП и чл. 
327, ал. 4 от ЗОВС. 
 Председателят на комисията запозна членовете с представените от 
"Овергаз мрежи" АД - гр. София документи (изискани в наша Покана с рег. № 
7183/14.11.2016 г.), както следва: 
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1. Административни данни (представяне) на участника в 
процедурата; 

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7; 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
3-5; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327а и чл. 
327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС; 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици; 

6. Заверено копие на лиценз за разпределение на природен газ на  
територия на община Варна - Лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за 
осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за територията 
на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, 
Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с 
изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за 
срок от 26 години; 

7. Заверено копие на лиценз за снабдяване с природен газ от 
краен снабдител на територия на община Варна - Лицензия № Л-438-12 от 
30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от 
краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, 
Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова 
Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата 
Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово за срок от 26 години; 

8. Ценово предложение; 
9. Нотариално заверено пълномощно, от г-н Михаил 

Владимиров Захманов, представляващ дружеството съгласно Търговския 
регистър, с което се упълномощава на г-н Живко Апостолов Георгиев да 
представлява дружеството пред възложители по смисъла на ЗОП, във връзка с 
участието на дружествата в обществени поръчки и да подписва договори. 

Преговорите се проведоха по конферентна връзка по телефона с г-н 
Живко Апостолов Георгиев – мениджър корпоративни клиенти в "Овергаз 
мрежи" АД - гр. София.  

Бяха обсъдени клаузите на договора, както следва: 
1. Цената за 1 000 м³ природен газ – г-н Георгиев ни информира, че тя се 

определя с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за всяко 
тримесечие и нейната стойност зависи от заявеното годишно потребление на 
клиента; 

2. Сроковете на плащане, след издаване на фактурата и неустойките по 
договора – г-н Георгиев ни информира, че са определени в общите условия за 
разпределение и снабдяване с природен газ и не подлежат на промяна; 
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3. Договорено бе, отчитането на потребление да става месечно; 
4. Договорено бе, че вида на предоставеното обезпечение за гарантиране 

на плащанията, ще е авансово плащане. 
5. Поради липса на конкретна стойност на цената за 1 000 м³ природен 

газ, бе договорено да се създаде точка с текст:  
„II. Цени и начин на плащане. 

Чл. 5. (1) Цената на 1000 (хиляда) стандартни кубически метра е __.__ лева.  

(2) цената по ал. 1 се променя периодично с решение на КЕВР. ” 

Комисията счита, че може да се сключи договор за доставка на 
природен газ с "Овергаз мрежи" АД - гр. София, след като от дружеството се 
представят документите, съгласно чл. 67, ал.6 от ЗОП. 

 
 
КОМИСИЯ: 

Председател:  подполковник Любомир Арнаудов 
                           ____.____.2016 г. 
 
Членове: 1. подполковник  Любен Янков   
   ____.____.2016 г. 
 
 2. майор  Веселин Петров 
                            ____.____.2016 г. 
 

3. цивилен служител   Драгомир Димитров 
____.____.2016 г. 
 

4. цивилен служител   Велико Трифонов  
   ____.____.2016 г. 

  
 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 


