


Председателят на комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните 

обстоятелства във всеки един етап от процедурата, следва да направят съответното 

ново деклариране. 

На заседанието на комисията не присъстваха представили на участниците. 

 

Комисията, по посочения от участниците ЕИК, пристъпи към проверка в интернет  

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружествата.  

Разпечатките от партидите на двете дружества са  приложени към настоящия протокол. 

 

На основание, чл. 97, ал.3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на получените  

оферти по реда на тяхното постъпване. 

 

1.Офертата на „Мост Енерджи“ АД, ЕИК 201325372, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1618, бул. „България“ No 118, представлявано от Тони Латева 

Тенева-Изпълнителен директор е подписана и подадена лично от изпълнителния 

директор на дружеството. 

 

Офертата на „Мост Енерджи“ АД съдържа следните документи: 

 

1. Образец №1-Списък надокументите, съдържащи се в офертата; 

2. Образец №2-Представяне на участника; 

3. Образец №3-Декларация за приемане на условията в проекта на договор 
4. Образец №4- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици 

5. Образец №5-Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2 и 7 

от ЗОП- 3 броя – от Тони Латева Тенева – Изпълнителен директор, от Николай 

Луканов Даскалов – член на Съвета на директорите и от Силвия Маркова 

Йорданова – член на Съвета на директорите 

6. Образец №6-Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и 

т.5 от ЗОП; 

7. Образец №7-Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за участието или неучастието на 

подизпълнители; 

8. Образец №9-Декларация за срока на валидност на офертата; 

9. Образец №10-Декларация-списък на доставките, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите; 

10. Референции от : 

 «Водоснабдяване и канализация» ЕООД , гр.Стара Загора 

 МБАЛ «Рахила Ангелова», гр.Перник 

ЮЗУ «Неофит Рилски», гр.Благоевград 

11. Валидна/и лицензия/и за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, 

издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР); 

12. Сертификат ISO 9001:2008 с обхват: „Търговия с електрическа енергия и 

координатор на стандарт на балансираща група ”на участника; 

13. Декларация за броя на членовете в балансиращата група –  1740 броя участника 



14. Удостоверение от ЕНЕРГО-ПРО Варна АД, че между същия, в качеството му на 

оператор на разпределителната мрежа и Мост Енерджи“ АД има сключен рамков 

договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия; 

15. Образец №11-Техническо предложение, изготвено съгласно образеца; 

16. Обяснителна записка– приложение към техническото предложение  

17. Удостоверение от „Рила Солюшънс“ ЕАД и описание за изградена система за  

мониторинг (on –line) 

18. Общите условия за предоставяне на съответните услуги. 
19. Образец №12-Ценово предложение. 

                                                                         

2.Офертата на ЕНЕРГО- ПРО  ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД, ЕИК 131512672, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, бул. „Владислав Варненчик“ No 258, 

Варна Тауърс, кула Г, представлявано от  Боян Михайлов Кършаков – Управител,  Яна 

Маринова Димитрова – Управител и Пламен Стоянов Стефанов – Управител е 

подписана и подадена от Ясен Станчев Обретенов-Пълномощник и Ива Йонкова 

Кунева - Пълномощник. 

Офертата на ЕНЕРГО- ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД съдържа следните 

документи: 

 

1. Образец №1-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Образец №2-Представяне на участника; 

3. Пълномощно от Яна Маринова Димитрова – Управител и Боян Михайлов 

Кършаков - управител 

4. Образец №3-Декларация за приемане на условията в проекта на договор – от  Яна 

Маринова Димитрова – Управител и Боян Михайлов Кършаков – управител и 

Пламен Стоянов Стефанов - Управител 

5. Образец №4- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици – от Ясен Станчев Обретенов - Пълномощник 

6. Образец №5-Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2 и 

7 от ЗОП- – от  Яна Маринова Димитрова – Управител и Боян Михайлов 

Кършаков – управител и Пламен Стоянов Стефанов - Управител 

7. Образец №6-Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и 

т.5 от ЗОП – от  Яна Маринова Димитрова – Управител и Боян Михайлов 

Кършаков – управител и Пламен Стоянов Стефанов - Управител 

8. Образец №7-Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за участието или неучастието на 

подизпълнители – от  Яна Маринова Димитрова – Управител и Боян Михайлов 

Кършаков – управител и Пламен Стоянов Стефанов - Управител 

9. Образец №9-Декларация за срока на валидност на офертата от Ясен Станчев 

Обретенов – Пълномощник и Ива Йонкова Кунева - Пълномощник; 

10. Образец №10-Декларация-списък на доставките, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите; от Ясен Станчев Обретенов – Пълномощник и Ива Йонкова 

Кунева - Пълномощник; 

11. Референции от : 

«Орбико България» ЕООД 

«Първа Инвестиционна Банка» АД 



ЕКСПО 2000 

12. Валидна/и лицензия/и за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, 

издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР); 

13. Сертификат ISO 9001:2008 с обхват: „Търговия с електрическа енергия и 

координатор на стандарт на балансираща група ”на участника; 

14. Декларация за броя на членовете в балансиращата група –  18928 броя 

участника 
15. Удостоверение от ЕНЕРГО-ПРО Варна АД, че между същия, в качеството му на 

оператор на разпределителната мрежа и ЕНЕРГО-ПРО  ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 

ЕООД има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия; 

16. Образец №11-Техническо предложение, изготвено съгласно образеца от Ясен 

Станчев Обретенов – Пълномощник и Ива Йонкова Кунева - Пълномощник; 

17. Декларация  от Ясен Станчев Обретенов – Пълномощник и Ива Йонкова Кунева 

– Пълномощник, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно 

количество електрическа енерги в срок. 

18. Обяснителна записка– приложение към техническото предложение  

19. Общите условия за предоставяне на съответните услуги. 
20. Образец №12-Ценово предложение. 

 

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от  

възложителя документи, както и към проверка на съдържанието на представените  

документи и дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и  

критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че няма липсващи документи в офертите на участниците. 

От представените в офертите документи Комисията установи, че участниците 

отговарят на критериите за подбор, а именно:  

-Притежават  лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително 

за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, издадена от Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

-Имат сертификати за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на 

изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: „Търговия с 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”  

-Имат  сключени  рамкови договори по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия с ЕНЕРГО-ПРО Варна АД, в качеството му на 

оператор на разпределителната мрежа. 

-Участниците  имат опит в изпълнението на доставки, които са еднакви или сходни с  

предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Мост 

Енерджи“ АД. 
 

Участникът е приложил към техническото предложение обяснителна  

записка, а като част от обяснителната записка са представени „Общи принципи за  

разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с координатор „Мост 

Енерджи“ АД““, „Описание на системата за енергиен мониторинг“ и „Удостоверение за 

изградена система за енергиен мониторинг“. 

В чл. 11 , ал. 1 от „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на  



балансиращата група с координатор „Мост Енерджи“ АД““, е посочено че срокът за  

плащане на задълженията на търговските участници към Координатор на Балансираща  

група за закупената балансираща енергия е 10 работни дни, считано от деня на издаван 

е на фактурите.  

В раздел ІV. „Управление на риска“ от „Обяснителна записка“ към „Техническото  

предложение“ на „Мост Енерджи“ АД е посочено, че с цел преодоляване на риска от  

избягване на наказателните спирания за потребителя, се явява изискването 

Възложителят да заплаща на в срок издадената му фактура, а срокът за плащане  

съгласно в офертата на „Мост Енерджи“ АД е регламентиран чл. 11 в „Общи принципи 

за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с координатор 

„Мост Енерджи“ АД.  

Комисията приема, че тъй като не посочен от страна на участника друг срок за  

плащане на закупената електроенергия, се прилага срока регламентиран в „Общи  

принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с  

координатор „Мост Енерджи“ АД““, които са представени като част от „Техническото  

предложение“ на „Мост Енерджи“ АД. 

В одобрената със заповед № 299/ 29.09.2017г. на Възложителя документация на 

обществената поръчка в проекта на договор,  раздел III – Цени и начин на плащане,  

Чл.7.(1) е указан срока за плащане на доставената енергия – 30 календарни дни. 

Текста на Чл.7.(1)  гласи: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената енергия, в български 

лева, по банков път, чрез второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно оферираната в Ценовото предложение единична цена на 

нетна активна електрическа енергия, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след 

извършване на доставката, въз основа на представени данъчни фактури в оригинал към 

РЗИ - Варна, придружени с отчет на изразходваното количество енергия. 

 

В тази връзка Комисията счита, че офертата на „Мост Енерджи“ АД, в частта 

относно предлагания срок на плащане на задълженията по закупената ел. енергия, 

не отговоря на предварително обявените от Възложителя изисквания. Въз основа 

на което комисията реши, да не допусне „Мост Енерджи“ АД до по нататъшно 

участие в процедурата, а именно до оценяване на ценовото предложение.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на ЕНЕРГО- 

ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 

 

В раздел „Управление на риска“ от „Обяснителна записка“ към „Техническото  

предложение“ на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД е посочено, че 

рисковете от загуба на лиценз на дружеството и недостатъчно надеждно оборудване, 

материална база и надеждни специалисти са минимизирани и несъществени.  

Посочени са предимствата на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД : 

- Стандартна балансираща група на ЕПРЕУ с водещ брой членове; 

- Собствено производство от ВЕЦ, обезпечаващо сигурност и надеждност на 

доставката и възможност за „активно: балансиране на групата; 

- Международна трейдърска мрежа; 

- Финансова устойчивост – голям оборот с малък търговски марж; 

- Висока енергийна експертност 

Относно рисковете, свързани с наказателните спирания, контрол върху търговско 

мерене – съгласно чл.89, т.2 и т.4 от Закона за енергетиката, непрекъснатост на 

електроснабдяването и поддържането на електроразпределителната мрежа,  ЕНЕРГО-

ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД ги отнася  само до собственика на мрежата.  



Към техническото предложение са  приложени Общите принципи за разпределение на 

небалансите в рамките на балансиращата група. В раздел IV – Правила на сетълмент на 

небалансите на отделните участници в стандартната балансираща група, се уреждат 

правилата за изчисление на паричните задължения и вземания.  Правилата на ЕНЕРГО-

ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД не противоречат на изискванията на Възложителя 

– РЗИ-Варна, указани в документацията на обществената поръчка.  

 

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ЕНЕРГО-

ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД отговаря на всички изисквания от 

документацията на обществената поръчка и ценовото предложение на участника 

следва да бъде разгледано и оценено. 

 

Ценово предложение на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД: 

Предлагана крайна цена за един kWh нетна активна електрическа енергия за 

ниско напрежение в размер на 0,08891 лева без ДДС. 

На база предложената крайна цена за един kWh нетна активна електрическа 

енергия, Общата стойност за посочения от възложителя общ разход на активна 

електрическа енергия за едногодишен период (351042 kWh)  е в размер на 31211,14 

лева (тридесет и една хиляди двеста и единадесет лева и тридесет и четиринадесет 

стотинки) без ДДС. 

 

Оценяване и класиране на офертата на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД се 

извършва при следните показатели за оценка: 

1. Предлагана цена (С) – максимална оценка 90 точки. 

C = Cmin/Cn x 90,  

Където: 

С – Оценка на ценовото предложение; 

Сmin – най-ниска предложена цена за kWh; 

Cn - Предлагана цена за kWhот конкретния участник. 

Числото 90 е коефициент на тежест. 

2. Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т) –

максимална оценка 10 точки. 

Т = Тn/Tmax x 10,  

Където: 

Т – оценка на техническото предложение; 

Тn – брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 

Tmax – предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 

Числото 10 е коефициент на тежест. 

Комплексната оценка на офертите се формира като сбор от оценката по показател С 

„Предлагана цена“ и Т „Икономическа стабилност на балансиращата група. 

 КО = С + Т,  

Където: 

КО – комплексна оценка на предложението; 

С - оценка на ценовото предложение; 

Т – оценка на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ ЕООД съгласно одобрената методика за оценка на офертите: 

„икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане – оптимално съотношение 

цена/качество“. 



 

C = Cmin/Cn x 90  

C = 0,08891 /0,08891  x 90 = 1 х 90 = 90 точки 

Т = Тn/Tmax x 10 

Т  = 18928 /18928  x 10 = 1 х 10 = 10 точки 

КО = С + Т 

КО = 90 + 10 = 100 точки 

 

Комплексната оценка на единствената оферта - на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ ЕООД е 100 точки. 

 

РЕШЕНИЕ на комисията: 

Комисията предлага на възложителя да се сключи договор с класирания на първо място 

участник на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД.  

  

Гласували “ЗА” предложеното решение –единодушно всички членове на Комисията  

общо три гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение–нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението–нито един глас. 

 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

Председателят благодари на участниците в процедурата и закри заседанието и  

работата на Комисията в 17,00 часа на 11.10.2017г. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от  

Правилника за прилагане на ЗОП и е подписан от членовете на комисията на  

11.10.2017г.  

Протоколът ще бъде представен на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 97,  

ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

Предcедател: - Цеца Янкова-директор Дирекция  АПФСО ………………….. 

заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД 

 

Членове:         - Борислава Димитрова – началник Отдел ФССД …………………… 

заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД 

 

                         - Живка Дичева – гл.експерт Отдел ФССД, Дирекция, АПФСО ……… 

 

заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД 


