
 

СУ "САВО САВОВ"–  ГР. ПИРДОП 

РЕШЕНИЕ №1 

11.10.2019 год. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1 

т. 7 от ЗОП и протокол от 10.10.2019г. на комисия, назначена със Заповед №34/30.09.2019г на 

Директора на СУ "Саво Савов" гр. Пирдоп 

ОТКРИВАМ: 

Процедура чрез пряко договаряне за доставка на гориво за отопление, за нуждите на СУ "Саво 

Савов" гр. Пирдоп по реда чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП. 

 

1. Наименование на поръчката: „Доставка на газьол за отопление за нуждите на СУ "Саво 

Савов" гр. Пирдоп  

2. Обект на поръчката:  Доставка 

3. Описание на предмета на поръчката: Доставка на 50 000 литра газьол за отопление за 

нуждите на СУ "Саво Савов" гр. Пирдоп за отоплителен сезон 2019/2020година и отоплителен 

сезон 2020/2021година 

 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 182, ал. 1, във връзка 

с чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП 

 3. Мотиви за избора на процедура: Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ЗОП, 

публичните възложители могат да прилагат процедура пряко договаряне с определени лица при 

наличие на основание по чл. 79, ал. 1 т 7 от ЗОП, а именно когато предмет на поръчката е 

доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на 

Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. С оглед изложеното и 

предвид обстоятелството, че горивото за отопление, предмет на настоящата обществена 

поръчка е стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с Постановление 

№191 на МС от 29.07.2016г за одобряване на Постановление № 191 на Министерския съвет от 

2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. бр. 99 от 2016г в сила от 13.12.2016г), 

възложителят взима законосъобразно решение за провеждане на процедура по пряко 

договаряне. Доставката на гориво за отопление ще се осъществи на стоковата борса  чрез борсов 

посредник, при условията на ЗСБТ. Договорът ще бъде сключен по правилата, определени в 

борсовия правилник на ССБ.  

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договорът ще бъде сключен след като възложителят 

посочи необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното 

откриване и след влизането му в сила. При подписването на договора определеният за 

изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

 4. Вид на поръчката  

4.1. Договаряне без обявление при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП /пряко договаряне/ 

 

СУ "Саво Савов" гр. Пирдоп  

ДИРЕКТОР:   

   /Цвятко Четьов/ 


