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 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Днес, 26.06.2020 г. в гр. Шумен, комисия в състав:  

 

Председател: 

1. Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика; 

Членове:  

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

„Епископ Константин Преславски“; 

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

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; 

се събра в Корпус 1, зала 05 на университета, от 14:00 ч. за изпълнение на Заповед № РД-

10-301/26.06.2020 г. на д-р Николай Янков Николов – Помощник-ректор на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, упълномощен със Заповед № РД-10-

114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Ректор на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, за провеждане на 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,  

открита с Решение № РД-10-252 от дата 04.06.2020 г. на Помощник-ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ и публикувано обявление в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП под номер 00251-2020-0004. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на комисията с 

правилата за работа, съобразно разпоредбите на чл. 51, ал. 5, чл. 52 от Правилника за прилагане 

на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 103, ал. 2, 3 и 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

В 14:05 ч. от деловодството на университета беше предадена на председателя, на 

комисията постъпилите 7 (седем) броя оферти на участниците в процедурата, за което бе 

съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, подписан от предаващото лице и председателя 

на комисията. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок - до 16:30 ч. на 

25.06.2020 г. са постъпили следните оферти:  
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№ 

по 

ред 

Наименование 

на участника 
Адрес / телефон / ел. адрес Вх. №/ дата/ час 

1 
Енерджи 

Маркет АД 

гр. София 1202, ул. Георги Вашингтон № 

41, тел.: 0887 322885; 0893 320373 

e-mail: op@energymarketad.com 

РД-08-434/22.06.2020 

г. 10:35 часа 

2 

ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни 

Услуги ЕАД 

град Варна 9009, бул. Владислав 

Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г 

тел.: 052 577183, факс: 052 577340 

e-mail: tenders_sales_admin@energo-pro.bg  

РД-08-438/24.06.2020  

08:29 часа 

3 

“Енерджи 

Маркет 

Глобал“ ООД 

гр. София 1202, ул. Георги Вашингтон № 

41, тел.: 0877610065; факс 02 9836154 

e-mail: op@em-global.eu  

РД-08-439/24.06.2020 

г. 

11:42 часа 

4 
“Мост 

Енерджи“ АД 

гр. София, бул. България № 118,  

тел.: 02 4169843; факс 02 4160532 

e-mail: op@mostenergy.eu  

РД-08-440/24.06.2020 

г. 

11:45 часа 

5 “КУМЕР“ ООД 

гр. София 1618, ул. Бяло поле № 3, ет. 4, 

офис 12, тел.: +359 882 48 11 10;  

e-mail: office@kummerbg.com  

РД-08-441/24.06.2020 

г. 

11:46 часа 

6 
„ЧЕЗ Трейд 

България“ ЕАД 

гр. София, пл. Позитано № 2, ет. 7, офис 7 

тел.: 02/89 59 146; факс 02/954 93 82 

e-mail: office@cez-trade.bg  

РД-08-444/25.06.2020 

г. 

10:04 часа 

7 
Синергон 

Енерджи ЕООД 

гр. София 1000, ул. Бачо Киро 23,  

тел.: +359882315112 

e-mail: s.tsrankova@sinergonenergy.bg  

РД-08-445/25.06.2020 

г. 

10:35 часа 

След получаване на списъка с участниците, всеки член на комисията подписа декларация 

във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители в публичното състезание, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО 

РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Участник № 1 „Енерджи Маркет“ АД е подал един пакет за обособена позиция 1, 2 и 3. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

обозначена за участие в процедурата. Председателят на комисията отвори опаковката и 

оповести съдържанието й: 

1. Папка с документи, със следното съдържание: 

- Опис на документите, съдържащи се в офертата - в оригинал; 

- Един компакт диск; 

- Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП - оригинал;  

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 – 

гр. Шумен - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 – 

гр. Варна - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 – 

гр. Добрич - в оригинал; 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 
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3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г. / членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за обособена позиция № 1, 2 и 3“. 

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово 

осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП /редакция до ноември 

2019 г. / не се приложи. 

2. Участник № 2 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД е подал един пакет за обособена 

позиция 1, 2 и 3. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

обозначена за участие в процедурата. Председателят на комисията отвори опаковката и 

оповести съдържанието й: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата - в оригинал; 

2. Един компакт диск; 

3. Папка техническо предложение по обособена позиция № 1 – гр. Шумен – К1 и К3- 

ул. „Университетска“ 115 и К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22 с документи, със следното 

съдържание: 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 – гр. 

Шумен - в оригинал; 

- Пълномощно за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – нотариално заверено копие. 

- Декларация относно преобразуването на дружеството участник - оригинал. 

- Сертификат ISO 9001:2015. 

4. Папка техническо предложение по обособена позиция № 2 – гр. Варна, ДИКПО, ул. 

„Др. Борис Божков“ 1 с документи, със следното съдържание: 

 - Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 – гр. 

Варна - в оригинал; 

- Пълномощно за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – нотариално заверено копие. 

- Декларация относно преобразуването на дружеството участник - оригинал. 

- Сертификат ISO 9001:2015. 

 5. Папка техническо предложение по обособена позиция № 3 – гр. Добрич, Колеж, ж.к. 

„Добротица“ 12 с документи, със следното съдържание:  

 - Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 – гр. 

Добрич - в оригинал; 

- Пълномощно за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – нотариално заверено копие. 

- Декларация относно преобразуването на дружеството участник - оригинал. 

- Сертификат ISO 9001:2015. 

6. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 

7. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

8. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г./ членовете на 

комисията подписаха техническото предложение по обособена позиция № 1, 2 и 3 и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1, 2 и 3“. 
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Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово 

осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП /редакция до ноември 

2019 г. / не се приложи. 

3. Участник № 3 “Енерджи Маркет Глобал“ ООД е подал един пакет за обособена 

позиция 1, 2 и 3. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

обозначена за участие в процедурата. Председателят на комисията отвори опаковката и 

оповести съдържанието й: 

1. Папка по обособена позиция № 1 – гр. Шумен – К1 и К3- ул. „Университетска“ 115 и 

К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22 с документи, със следното съдържание: 

- Опис на представените документи по ОП № 1 - в оригинал; 

- ЕЕДОП на CD – 1 бр. за ОП 1; 

- Декларация относно преобразуването на дружеството участник - оригинал. 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 - в 

оригинал; 

2. Папка по обособена позиция № 2 – гр. Варна, ДИКПО, ул. „Др. Борис Божков“ 1 с 

документи, със следното съдържание: 

- Опис на представените документи по ОП № 2 - в оригинал; 

- ЕЕДОП на CD – 1 бр. за ОП 2; 

- Декларация относно преобразуването на дружеството участник - оригинал. 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 - в 

оригинал; 

 3. Папка по обособена позиция № 3 – гр. Добрич, Колеж, ж.к. „Добротица“ 12 с 

документи, със следното съдържание:  

- Опис на представените документи по ОП № 3 - в оригинал; 

- ЕЕДОП на CD – 1 бр. за ОП 3; 

- Декларация относно преобразуването на дружеството участник - оригинал. 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 - в 

оригинал; 

 4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 

5. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

6. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г. / членовете на 

комисията подписаха техническото предложение по обособена позиция № 1, 2 и 3 и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1, 2 и 3“. 

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово 

осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП /редакция до ноември 

2019 г. / не се приложи. 

4. Участник № 4 “Мост Енерджи“ АД е подал един пакет за обособена позиция 1, 2 и 3. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

обозначена за участие в процедурата. Председателят на комисията отвори опаковката и 

оповести съдържанието й: 

1. Папка с документи, със следното съдържание: 

- Опис на документите, съдържащи се в офертата - в оригинал; 

- Един компакт диск; 



 5 

- Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП - оригинал;  

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 – 

гр. Шумен - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 – 

гр. Варна - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 – 

гр. Добрич - в оригинал; 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г. / членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за обособена позиция № 1, 2 и 3“. 

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово 

осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП/редакция до ноември 

2019 г. /  не се приложи. 

5. Участник № 5 “КУМЕР“ ООД е подал един пакет за обособена позиция 1, 2 и 3. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

обозначена за участие в процедурата. Председателят на комисията отвори опаковката и 

оповести съдържанието й: 

1. Папка с документи, със следното съдържание: 

- Опис на документите, съдържащи се в офертата - в оригинал; 

- CD – 1 бр. за ОП 1, ОП 2 и ОП 3; 

- Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП - оригинал;  

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 – 

гр. Шумен - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 – 

гр. Варна - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 – 

гр. Добрич - в оригинал; 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г. / членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за обособена позиция № 1, 2 и 3“. 

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово 

осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП /редакция до ноември 

2019 г. / не се приложи. 

6. Участник № 6 „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е подал един пакет за обособена позиция 1, 

2 и 3. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

обозначена за участие в процедурата. Председателят на комисията отвори опаковката и 

оповести съдържанието й: 

1. Папка с документи, със следното съдържание: 
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- Опис на документите, съдържащи се в офертата - в оригинал; 

- Един компакт диск; 

- Декларация по чл. 4, ал. 1 от ППЗОП - оригинал;  

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 – 

гр. Шумен - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 – 

гр. Варна - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 – 

гр. Добрич - в оригинал; 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г. / членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за обособена позиция № 1, 2 и 3“. 

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово 

осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП /редакция до ноември 

2019 г. / не се приложи. 

7. Участник № 7 Синергон Енерджи ЕООД е подал един пакет за обособена позиция 1, 2 

и 3. 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, 

обозначена за участие в процедурата. Председателят на комисията отвори опаковката и 

оповести съдържанието й: 

1. Папка с документи, със следното съдържание: 

- Опис на документите, съдържащи се в офертата - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 – 

гр. Шумен - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 – 

гр. Варна - в оригинал; 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 – 

гр. Добрич - в оригинал; 

2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“. 

5. Един компакт диск; 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г. / членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри за обособена позиция № 1, 2 и 3“. 

Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстваха представители на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово 

осведомяване в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП не се приложи. 

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 

комисията продължи работата си при условията на закрито заседание, като взе решение да 

приключи работа си за деня. Беше определена следващата дата за заседание на комисията, а 

именно: 30.06.2020 г. от 08:30 ч. 
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На 30.06.2020 г. от 08:30 ч. се проведе закрито заседание, на което присъстваха всички 

членове на комисията и е налице необходим кворум за вземане на валидни решения. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор поставени от възложител, като разглеждането на представените от 

участниците документи се осъществи по реда на постъпване на офертите за горепосочената 

обществена поръчка. 

 

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията, изискани 

от възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор поставени от 

възложителя. Комисията провери наличието и редовността на представените документи, при 

което резултатите от проверката са, както следва: 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. УЧАСТНИК № 1 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

Енерджи Маркет АД 22.06.2020 г. 10:35 ч. РД-08-434 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и установи, че в същия е записан файл в 

PDF формат и XML. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Христо Евгениев Януцев, в качеството му на 

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Същият е представил декларация по 

чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, че разполага с информация за достоверността на декларираните в 

ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – отнасящи се за 

лицата: Анета Георгиева Събева-Ангелова – Член на съвета на директорите на Енерджи маркет 

АД и Владимир Николаев Мънев - Член на съвета на директорите на Енерджи маркет АД. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване.  

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя в част IV, раздел А 

на ЕЕДОП „Годност“, участникът е посочил, че притежава лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 

г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ – за срок до 28.11.2025 г. и Решение № И2-
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Л-194/09.07.2012 г. за допълване на лицензията с права и задължения на координатор на 

стандартна балансираща група, издадена от КЕВР, кодов номер и статус „активен“, видно от 

представената информация посочен URL: www.dker.bg и www.eso.bg, код:  

32XENERGYMARKET1.  

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките, които 

са по-големи от сбора на изискваните КWh за отделните позиции. 

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът Енерджи Маркет 

АД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя и за трите обособени позиции.  

2. УЧАСТНИК № 2 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги 

ЕАД 
24.06.2020 г. 08:29 ч. РД-08-438 

 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и установи, че в същия е записан един 

файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид е подписан с електронен подпис от Боян Михайлов Кършаков - Изпълнителен директор, 

Яна Маринова Димитрова - Изпълнителен директор, Пламен Стоянов Стефанов - 

Изпълнителен директор, Ясен Станчев Обретенов – пълномощник на ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни Услуги ЕАД и Йорданка Трендафилова Узунова – пълномощник на ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни Услуги ЕАД. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване.  

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя в част IV, раздел А 

на ЕЕДОП „Годност“, участникът е посочил, че притежава лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 

г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „координатор на 

балансираща група“, издадена от КЕВР, № 332 в публичния регистър, поддържан от КЕВР; 

Решение № И1-Л-360/09.12.2013 г. изменя лицензия № Л-360-15/21.07.2011 г. валидна до 

21.07.2021 г. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките, които 

са по-големи от сбора на изискваните КWh за отделните позиции. 

http://www.dker.bg/
http://www.eso.bg/
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Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги ЕАД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя и за трите обособени позиции.  

3. УЧАСТНИК № 3 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

“Енерджи Маркет Глобал“ ООД 24.06.2020 г. 11:42 ч. РД-08-439 

 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Участникът е представил еЕЕДОП за всяка от обособените позиции поотделно, на 

електронен носител, подписани с електронния подпис на Емил Михайлов Коноратов в 

качеството му на Управител. 

Комисията пристъпи към разглеждане съдържанието на представените еЕЕДОП и 

констатира следното и за трите обособени позиции: 

В представените еЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване.  

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя в част IV, раздел А 

на ЕЕДОП „Годност“, участникът е посочил, че притежава лицензия № Л-280-15/15.09.2008 

г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ – за срок до 15.09.2028 г. и допълнена с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-

280/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия, и Решение № И2-Л-280/17.05.2018 г. 

за удължаване срока валидността на лицензията с 10 години: http://www.avvelectrificirane.сom 

/wp-content/uploads/2019/01/AVV-KEVRLicenzia-17.05.2018_THE-LATEST.pdf , вписан под 

№247 в Публичния регистър на КЕВР на интернет адрес: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii ; 

2)„Енерджи Маркет Глобал“ ООД има регистрация в регистрите на ЕСО ЕАД/ 

Електроенергиен системен оператор ЕАД/ под №43 с идентификационен EIC код 32XAVV-

ELEKTRO-C като търговец на електроенергия и координатор на стандартна балансираща 

група със статус „активен“ - http://www.eso.bg/?did=26&mmsType=2 – линк за проверка към 

ЕСО ЕАД; 3). „Енерджи Маркет Глобал“ ООД има сключен рамков договор №РД19-3/ 

18.10.2019г. по смисъла на ПТЕЕ със мрежовия оператор „Електроразпределение Север“ АД. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ и за трите 

обособени позиции е представена информация за доставките, които са идентични или сходни 

с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите 

на доставките. 

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът “Енерджи Маркет 

Глобал“ ООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя и за трите обособени позиции.  

 

http://www.avvelectrificirane/
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4. УЧАСТНИК № 4 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

“Мост Енерджи“ АД 24.06.2020 г. 11:45 ч. РД-08-440 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и установи, че в същия е записан файл в 

PDF формат и XML. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Тони Латева Тенева, в качеството й на 

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Същата е представила декларация 

по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, че разполага с информация за достоверността на декларираните в 

ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – отнасящи се за 

лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП: Силвия Маркова Йорданова – Член на съвета на директорите  

и Поля Христова Бачийска - Член на съвета на директорите на „Мост Енерджи“ АД. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване.  

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя в част IV, раздел А 

на ЕЕДОП „Годност“, участникът е посочил, че притежава валидна лицензия № Л-355-15 от 

20.04.2011 г., ведно с решения на ДЕКВР допълващи лицензията с права и задължения на 

координатор на стандартна балансираща група (Решение № И1-Л-355/08.07.2013 г.) и 

комбинирана балансираща група (Решение № И2-Л-355/12.12.2013 г.) http://www.dker.bg - 

http:// www.dker.bg/files/ DOWNLOAD/ res_l-355_11.pdf, http://www.dker.bg/files/ 

DOWNLOAD/resi2-l-355-2013.pdf, http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1- l-355_13.pdf 

Номер на вписване в публичен регистър на КЕВР – 326; Валидност на лицензията - 10 години; 

http:// www.dker.bg/ firmi_listbg.php? LIC=0&P=374&SP=395&OID=Регистър на търговските 

участници(EIC код-32X001100100616M;кодов номер TZZ211; статус „активен“): - http:// 

www.tso.bg/uploads/file/eto/bg/ pdf/RegisterMP.pdf , Регистър на координаторите на стандартна 

БГ(EIC код 32X001100100616M, кодов номер CBG012; статус „активен“) : - http:// 

www.tso.bg/default.aspx/ spisaknakoordinatoritenabalansirashti/ bg ( „ЕСО“ ЕАД, www.tso.bg;) 

сключен Рамков договор с „Енерго Про Мрежи“ АД и ‘‘ЕВН България 

Електроразпределение‘‘ ЕАД съгласно чл. 11, т. 13, във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките, които 

са по-големи от сбора на изискваните КWh за отделните позиции. 

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът “Мост Енерджи“ 

АД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя.  

http://www.dker.bg/files/
http://www.tso.bg/uploads/file/eto/bg/
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5. УЧАСТНИК № 5 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

“КУМЕР“ ООД 24.06.2020 г. 11:46 ч. РД-08-441 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и установи, че в същия е записан файл в 

PDF формат, XML и Text. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Емилия Йорданова Илиева, в качеството й на 

Управител, съдружник. Същата е представила декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, че 

разполага с информация за достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – отнасящи се за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от 

ЗОП – Йордан Димчев Йорданов - съдружник. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване.  

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя в част IV, раздел А 

на ЕЕДОП „Годност“, участникът е посочил, че притежава валидна лицензия за търговия с 

електрическа енергия № Л478-15/01.09.2016 г., ведно с решения на КЕВР допълващи 

лицензията с права и задължения на координатор на стандартна и комбинирана балансираща 

група (Решение № Л-478 от 01.09.2016г.) http://www.dker.bg 

http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html http://www.dker.bg/files/ DOWNLOAD/res-l478-

2016.pdf Номер на вписване в публичен регистър на КЕВР – 451 - Регистър на координаторите 

на стандартна БГ (EIC код 32X001100101200B, статус „активен“). Удостоверение за 

регистрация от ‘’ЕСО’’ ЕАД „ЕСО“ ЕАД, http://www.eso.bg/, 

http://eso.bg/?did=26#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8%20%

D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1  

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките, които 

са по-големи от сбора на изискваните КWh за отделните позиции. 

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът “КУМЕР“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя.  

6. УЧАСТНИК № 6 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 25.06.2020 г. 10:04 ч. РД-08-444 

http://www.eso.bg/
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При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и установи, че в същия е записан един 

файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен еЕЕДОП в 

електронен вид, подписан с валиден електронен подпис от Видьо Иванов Терзиев, в 

качеството му на Пълномощник, упълномощен от Владимир Георгиев Дичев – Изпълнителен 

директор и Атанас Желязков Димов – член на Съвета на директорите с нотариално заверено 

пълномощно № 2202/20.02.2019 г. на Нотариус Стилиян Тютюнджиев с рег.номер 065, в 

качеството на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, във връзка с участието в обществената поръчка. 

Същият е представила декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, че разполага с информация за 

достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, 

ал. 1, т. 5 от ЗОП – отнасящи се за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП – Владимир Георгиев 

Дичев – Изпълнителен директор, Атанас Желязков Димов – член на Съвета на директорите и 

Карел Крал - член на Съвета на директорите.   

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване.  

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя в част IV, раздел А 

на ЕЕДОП „Годност“, участникът е посочил, че притежава валидна лицензия за търговия с 

електрическа енергия №Л-191-15/ 04.07.2005 г.със срок на валидност 04.07.2025г.][ Решение 

№ И1-Л-191/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия с права и задължения на 

координатор на стандартна балансираща група] [Решение на ДКЕВР № И2-Л-191/06.10.2014 

г. за изменение на лицензия с права и задължения на координатор на комбинирана 

балансираща група] [Решение на ДКЕВР № И3-Л-191/06.10.2014 г. за продължаване срока на 

лицензия до 2025г.] Кодовномер 32XCEZ-TRADE-BG3 – статус активен] [Кодов номер 

CBG001 – статус активен] 

Издаден(о) от  [Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)] [ Електроенергиен 

системен оператор ЕАД (ЕСО)] [Рамкови договори с „ЕВН България Електроразпределение“ 

ЕАД изх. 2228/10.04.2019г.„ЧЕЗ Разпределение България“ АД;, и „Енерго Про-Мрежи“ АД, 

№ РД 19-19/18.10.2019г.] [ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД има изградена уеб базирана система за 

мониторинг на точки на доставка на свои клиенти, на база получени данни от ЕСО/мрежовия 

оператор - Xenergie. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, можем да предоставим на 

Възложителя он-лайн достъп до тази система за следене на потребеното количество 

електрическа енергия]  

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема 

на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките, 

които са по-големи от сбора на изискваните КWh за отделните позиции. 
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Участника не е представил към офертата си копие на пълномощното, което е 

нарушение на т.  5.4 от документацията за участие. 

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП /редакция до 

ноември 2019 г. / комисията взе следното решение:  

Участникът в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на този протокол 

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

Терзиев посочен като пълномощник в ЕЕДОП. 

7. УЧАСТНИК № 7 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ 

номер 

Синергон Енерджи ЕООД 25.06.2020 г. 10:35 ч. РД-08-445 

 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и установи, че в същия е записан файл в 

PDF формат, XML и Text. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от  Димитър Христов Бартов и  Пламен Димчев 

Тонев , в качеството им на Управители. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване.  

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя в част IV, раздел А на 

ЕЕДОП „Годност“, участника е посочил, че притежава Лицензия № Л-430-15/06.11.2014 г. за 

срок от 10 години 

Издаден(о) от 

http://portal.dker.bg/registri/litsenzii  Удостоверение за сключен рамков договор по чл.11, т.13 

и във връзка с чл.23 от ПТЕЕ, с ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР. Комисия за 

Енергийно и водно регулиране Вписан в регистъра на ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН 

ОПЕРАТОР със статус: Активен, с EIC code: 32X001100100910M, в регистръра на 

координаторите на стандартна балансираща група. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките, които 

са по-големи от сбора на изискваните КWh за отделните позиции.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът Синергон 

Енерджи ЕООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  
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 С оглед нуждата от представяне на допълнителни доказателства и на основание чл. 54, 

ал. 8 от ППЗОП, комисията взе следните Решения: 

 Участниците да представят допълнителни документи подробно посочени в този 

протокол в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаването му. 

  

 Протоколът да се изпрати до участниците и да се публикува в профила на купувача.  

 

 Председателят на комисията уведоми присъстващите, че ще свика следващото 

заседание на комисията след получаване на допълнителните документи от участниците или 

след изтичане на посочения по-горе срок от пет работни дни.  

 

 След това заседанието на комисията бе закрито.  

 Протоколът се изготви на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП /редакция до ноеври 2019 

 г./  за периода от 26.06.2020 г.- 21.08.2020 г.  

 

 

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) 2016/679 (Общ регламент, 

относно защитата на данни) 


