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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 932 10 13, факс 988 87 82,  

htpp:// www.dker.bg 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

№ТПрГ – 11 
от 11.03.2004 г. 

 
 

На основание чл. 46, ал. 2, във вр. с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката,  
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

І. Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия 
за извършване на дейността “Разпределение на природен газ” на територията 
на регион “Дунав” при следните условия: 
 

1. Предмет на конкурса: определяне на титуляр на лицензия за извършване 
на дейността “Разпределение на природен газ” на територията на регион “Дунав”, 
съгласно т. IІ от Описа на необходимите за изграждане нови газоразпределителни 
мрежи в територията на Република България, (обн. в специалния бюлетин на ДАЕЕР 
за месец юни 2001 г.), Заповед № РД 14/218 от 28.05.2003 г. на Министъра на 
енергетиката и енергийните ресурси, утвърден с §. 14 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ) и при условията за 
газификация на регион “Дунав”, уредени в същия опис. 
 

2. Условия и ред за провеждане на конкурса – конкурсът се провежда от 
Държавната комисия за енергийно регулиране по реда и при условията, посочени в 
ЗЕ, Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за 
извършване на дейностите в енергетиката, Описа на необходимите за изграждане 
нови газоразпределителни мрежи в територията на Република България и при 
спазване на изискванията, посочени в конкурсната документация. 

Кандидат за участие в конкурса може да бъде юридическо лице, 
регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови 
възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за 
осъществяване на дейността по лицензията и за което не са налице обстоятелствата 
по чл. 40, ал. 3-5 от ЗЕ. 

Чуждестранно лице може да участва в конкурса по реда на чл. 46, ал. 4 от ЗЕ. 
 
3. Условия за осъществяване на дейността по лицензията 
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При осъществяване на дейността по разпределение на природен газ, 
титулярът на лицензията следва да спазва разпоредбите на действащите нормативни 
актове. 

При осъществяване на дейностите по изграждане на газоразпределителната 
мрежа, лицензиантът е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на 
труд, да използва технологии, които повишават енергийната ефективност, не водят 
до замърсяване или увреждане на околната среда, не застрашават защитените от 
закона територии и места, не създават рискове от трудови злополуки и подобряват 
хигиената и условията на труда. 

 
4. Цена на конкурсната документация, място и срокове за закупуването 

й: 
Цената на конкурсната документация е 10 000 лв., платима в БНБ – ЦУ на 

името на ДКЕР по банкова сметка № 3000142000, банков код 66196611, БИН: 
6301301459.  

Конкурсната документация се получава в деловодството на Държавната 
комисия за енергийно регулиране всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от 
05.04.2004 г. до 16.07.2004 г. по двустранно подписан опис за нейното съдържание, 
срещу предоставянето на издаден от БНБ документ, удостоверяващ закупуването й 
и след подписване на декларация за опазване на тайната на сведенията, които се 
съдържат в нея. Декларацията се подписва в два екземпляра от лице с 
представителна власт по регистрацията на търговеца.  

При получаване на конкурсната документация се представя удостоверение за 
актуално състояние от съда по регистрация на търговеца.  

 
5. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в конкурса: 
Кандидатите за участие в конкурса прилагат документ за внесена парична 

гаранция или безусловна и неотменима банкова гаранция от първокласна българска 
или чуждестранна банка в размер на 150 000 € (сто и петдесет хиляди евро), със 
срок на валидност до приключване на процедурата за провеждане на конкурса с 
издаване на лицензия на спечелилия конкурса кандидат. Паричната гаранция се 
внася в БНБ – ЦУ на името на ДКЕР по банкова сметка № 3000142000, банков код 
66196611, БИН: 6301301459. 

 
6. Място, дата, час и условия, при които се приемат заявления за участие 

в конкурса: Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 
17.00 ч. до 16.08.2004 г. включително, в Държавната комисия за енергийно 
регулиране, гр.София, бул. “Княз Дондуков“ № 8-10. Заявлението се приема от 
ДКЕР и се завежда с входящ номер при условие, че кандидатът представи издадено 
от комисията удостоверение за закупена конкурсна документация, от което е видно, 
че е закупил документацията най-малко един месец преди датата на подаване на 
заявлението. Подадена конкурсна документация не може да се изтегля обратно, 
освен при отказ от участие в рамките на срока за подаване на заявления. Подадена 
конкурсна документация не се връща на кандидата след приключване на конкурса. 

 
7. Дата, място и час на провеждане на конкурса – процедурата по 

провеждане на конкурса започва от 14.00 ч. на 10.09.2004 г. с отваряне на 
подадените оферти в Държавната комисия за енергийно регулиране , гр.София, бул. 
“Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 5, зала № 3. 

 
ІІ. Приема конкурсната документация за участие в конкурс за издаване 

на лицензия за извършване на дейността “Разпределение на природен газ” на 
територията на регион “Дунав”. 
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ІІІ. Одобрява образец на декларация за опазване тайната на сведенията, 

които се съдържат в конкурсната документация. (htpp://www.dker.bg). 
 
ІV. Одобрява образци на декларации по чл. 24, ал. 2, чл. 28, ал. 3 и ал. 4 

от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за 
извършване на дейностите в енергетиката и образец на удостоверение за 
подаване на заявление за участие в конкурс по чл. 33, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на 
дейностите в енергетиката. 
 
 V. Обявление за конкурса да се публикува и в чужбина. 
 

VІ. За контакти: Отдел “Международно сътрудничество” в ДКЕР, тел. 93 
210 60, 54 90 592, 988 22 27, 93 210 71, факс: 988 87 82,  
и-мейл: tenderprocedure@dker.bg. 

 
 
Настоящото решение е неразделна част от конкурсната  документация. 

 
 
Приложения: 
 
 
1. Конкурсната документация за участие в конкурс за издаване на лицензия за 
извършване на дейността “Разпределение на природен газ” на територията на 
регион “Дунав”; 
2. Образец на декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в 
конкурсната документация; 
3. Образци на декларации по чл. 28, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката и 
образец на удостоверение за подаване на заявление за участие в конкурс по чл. 33, 
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за 
извършване на дейностите в енергетиката. 
 
 

 


