
ПРОТОКОЛ  № 2 

 

От работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10-301/26.06.2020 г. на 

помощник-ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, за 

отваряне и разглеждане на офертите, подадени за участие в публично състезание  за избор на 

изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) с предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – 

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА 

БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ И СТРУКТУРНИТЕ МУ ЗВЕНА“ ПО ТРИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  

Днес, 28.08.2020 г. от 9.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 в 

изпълнение на Заповед № РД-10-301/26.06.2020 г. на помощник-ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав: 

Председател: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика  

и 

Членове: 

1. Галина Симеонова Ангелова - ръководител отдел ОПБЗ към Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“; 

          2. Мануел Таквор Мануелян – ръководител строително-ремонтни дейности към 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; 

за да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната обществена поръчка. 

 

На своето предходно заседание комисията констатира липса на документи, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други 

изисквания поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за 

обществена поръчка, в офертата на: 

1. Участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД“. 

Във връзка с изисканите допълнително документи, в деловодството на университета са 

депозирани:  

- Плик с Допълнителни документи към офертата с вх.№ РД-08-610 от 26.08.2020 г., от  

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД“. 

Комисията установи, че допълнително изисканите от Участник „ЧЕЗ Трейд България“ 

ЕАД“ документи са представени в рамките на определения срок от пет работни дни, поради 

което пристъпи към разглеждането им по същество.  

І. ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В 

ОФЕРТАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ 



С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (ред. до ноември 2019 г.), комисията изиска от 

участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, 

да представи копие на пълномощно, от което е видна представителната власт на г-н  Видьо 

Иванов Терзиев посочен като пълномощник. 

 Комисията констатира, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (ред. до ноември 2019 г.), 

участникът е представил копие на пълномощно, от което е видна представителната власт на г-

н  Видьо Иванов Терзиев посочен като пълномощник.  

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор.  

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник „ЧЕЗ 

Трейд България“ ЕАД“ с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на 

офертите. 

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за 

допустимост на участниците, Комисията допуска до следващия етап на процедурата 

участниците, както следва:  

 

1. Енерджи Маркет АД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

2. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

3. “Енерджи Маркет Глобал“ ООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

4. “Мост Енерджи“ АД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

5. “КУМЕР“ ООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

6. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

7. Синергон Енерджи ЕООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

 

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията 

пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка. 

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на 

основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП (ред. до ноември 2019 г.) пристъпи към преценка за 

съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на 

възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЪГЛАСНО 

ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

 

 Участник № 1 „Енерджи Маркет“ АД предлага да осъществи предмета на 

обществената поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация  и 

документацията.  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както 

следва: 



по Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 



5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

 Участник № 2 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД АД предлага да осъществи 

предмета на обществената поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация  и 

документацията.  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както 

следва: 

по Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 



към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  



1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

 Участник № 3 “Енерджи Маркет Глобал“ ООД АД предлага да осъществи предмета 

на обществената поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация  и 

документацията.  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както 

следва: 

по Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 



4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 



2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

 Участник № 4 “Мост Енерджи“ АД АД предлага да осъществи предмета на 

обществената поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация  и 

документацията.  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както 

следва: 

по Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 



6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 



преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

 Участник № 5 “КУМЕР“ ООД АД предлага да осъществи предмета на обществената 

поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация  и документацията.  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както 

следва: 

по Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 



обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 



 Участник № 6 „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД АД предлага да осъществи предмета на 

обществената поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация  и 

документацията.  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както 

следва: 

по Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 



4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

 Участник № 7 Синергон Енерджи ЕООД АД предлага да осъществи предмета на 

обществената поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация  и 

документацията.  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както 

следва: 

по Обособена позиция № 1 - гр. Шумен - К1 и К3- ул. "Университетска" 115 и  К2 - ул. 

"Червени ескадрони" 22; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 



необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 2 - гр. Варна, ДИКПО, ул. "Др. Борис Божков" 1; 

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 



Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

по Обособена позиция № 3 - гр. Добрич, Колеж, ж.к. "Добротица" 12,  

1.  Заявяват, че ще предоставят на възложителя необходимото количество електрическа 

енергия по местонахождението на обектите на възложителя в необходимите срокове и с 

необходимото качество и че ще осигурят непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставят електрическа енергия за нуждите на възложителя с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите 

към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

2. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ поемат 

отговорността за балансиране. 

3. Заявяват, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурят 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

4. Заявяват, че ще изпълнят условието на Възложителя за заплащане на мрежовите 

услуги на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен възложителя, и 

преди подписването на договор за ОП ще представят доказателство за сключен рамков договор 

по смисъл на  чл.11, т.13, и съгласно изискванията на чл.23 от ПТЕЕ. 

5. Заявяват, че ще издават единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, 

както и всички нормативно определени мрежови услуги. 

6. Декларират, че са запознати с приложения проект на договор и че приемат всички 

клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове. 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на 

предварително обявените условия. 

 

След направените по-горе констатации, комисията единодушно, и на основание чл. 57, 

ал. 3 от ППЗОП (редакция до ноември 2019 г.) 

Реши: 

1. Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовите 

предложения следните участници: 

1. Енерджи Маркет АД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

2. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

3. “Енерджи Маркет Глобал“ ООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

4. “Мост Енерджи“ АД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

5. “КУМЕР“ ООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

6. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

7. Синергон Енерджи ЕООД по обособени позиции № 1, 2 и 3 

 

2. Определя дата, на която да се отворят и оповестят ценовите предложения на 

участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка: 04.09.2020 г. от 09:00 ч.  



Ценовите оферти да се отворят в зала № 05 в Корпус 1 на Шуменски университет 

"Епископ Константин Преславски", находяща се в гр. Шумен , ул. „Университетска“ № 115.  

Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, други заинтересувани 

лица, както и представители на средствата за масово осведомяване имат право да присъстват 

на заседанието на комисията.  

Комисията възлага на председателя на комисията да подготви уведомление по чл. 57, ал. 

3 от ППЗОП, което да се помести в профила на купувача в раздела на поръчката най-малко два 

работни дни преди датата на провеждане на публичното заседание на комисията. 

След вземане на посочените по-горе решения, заседанието на комисията бе закрито.  

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

31.08.2020 г., както следва: 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………… 

                          /Тодор Илиев/ 

 

Заличена информация на основание чл. 37 от 

ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 (Общ регламент, относно 

защитата на данни) 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.                                             2.    ______  

       Мануел Мануелян                                                      Галина Ангелова 

 

 Заличена информация на основание чл. 37 от 

ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент (ЕС) 

2016/679 (Общ регламент, относно 

защитата на данни) 

Заличена информация на основание чл. 37 от 

ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент (ЕС) 
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защитата на данни) 


