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ДО                                                                      УТВЪРЖДАВАМ ДОКЛАДА:  
 
Г-н СЕРГЕЙ МИЛАНОВ                               Дата на утвърждаване: 25.09.2020 г. 
ИЗП. ДИРЕКТОР  НА 

«СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И                              Данните са заличени съгласно чл.36а от ЗОП 

 
ОБЩЕЖИТИЯ»ЕАД 
 
    
 
 
                                           Д  О  К  Л  А  Д 
 
От заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане, оценка на 

офертите и класиране в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Избор на 

доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на 

балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, 

собственост на „Студентски столове и общежития“ЕАД, гр.София, 

присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, 

за срок от три години“, открита с решение на възложителя №54/09.06.2020 г., 

обявена за възлагане чрез открита процедура в АОП под номер 01287-2020-

0002. 

     
                                  УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН МИЛАНОВ, 
 
 
 На 20.07.2020 г. в  административната сграда на „Студентски столове и 

общежития”ЕАД, гр. София, Студентски  град, бл.5, ет.2, заседателна зала - 



стая № 216, комисията назначена със заповед № 64/20.07.2020 г. на 

изпълнителния директор, започна своята работа по разглеждане и оценка на 

офертите в обществена поръчка, с предмет: „Избор на доставчик на нетна 

активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по 

свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на „Студентски 

столове и общежития“ЕАД, град София, присъединени към електро-  

разпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, за срок от три години“, в 

следния състав:  

 Председател:  

         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в С С О ЕАД. 

         Членове:  

             Илияна Василева Бешкова – финансист, Р-л „Финансов отдел“, ССО ЕАД.     

  Павлинка Христозкова Димитрова – ст.счетоводител и финансов  

контрольор в ССО ЕАД.   

В периода 20.07.20120г. – 24.09.2020г. комисията в непроменен състав извърши 

всички законоустановени действия по отношение на офертите подадени за 

участие. 

Действията на комисията са отразени в три протокола: 

Протокол №1 от 20.07.2020г., Протокол №2 от 24.08.2020 г. и Протокол №3 от 

15.09.2020 г. в които са отразени действията от работата на комисията за всички 

позиции. 

Видно от приложените протоколи, процедурата се разви по следния начин:                               

 В посочения ден 20.07.2020 г. в 10:00 часа, длъжностно лице от деловодството 

на „Студентски столове и общежития“ЕАД, предаде на председателя на 

комисията 8 (осем) броя опаковки, срещу подпис, описани в Протокол за 

участниците подали оферти, записани съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП във 

входящия регистър за обществени поръчки на Възложителя, по реда на 

постъпването им.  

Комисията констатира, че са постъпили общо 8 (осем) броя запечатани, 

непрозрачни и надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в 



деловодството до определения за подаване на офертите краен срок - 16:00 часа 

на 17.07.2020 г. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха 

декларации за липса на материален и частен интерес и свързаност с 

участниците, по смисъла на чл. 103, ал.2 от Закон за обществените поръчки.   

На заседанието на комисията неприсъстваха представители на участниците, 

както и на средствата за масово осведомяване. 

Участниците  подали оферти за  участие в процедурата, са както следва:  

1.„Енерджи Маркет“АД, гр.София, вх.№ 287/06.07.2020г., 09:45 ч.; 

2.„Енерджи Маркет Глобал“ООД,гр.София, вх.№ 288/13.07.2020г.,11:16 ч.; 

3.„Синергон Енерджи“ЕООД, гр. София, вх.№ 289/16.07.2020г., 12:00 ч.; 

4.„ЧЕЗ Трейд България“ЕАД, гр. София, вх.№ 290/17.07.2020 г. 10:00 ч.; 

5.„Юропиан Трейд Оф Енерджи“АД, гр. София, вх.№ 291/17.07.2020 г. 11:00 ч.; 

6.„Мост Енерджи“АД, гр. София, вх.№ 292/17.07.2020 г., 11:05 ч.; 

7.„Кумер“ООД, гр. София, вх.№ 293/17.07.2020 г., 11:10 ч.; 

8.„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД, гр. София, вх.№294/17.07.2020 г., 

15:45ч.  

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване 

предложенията на участниците, оповести  съдържанието им и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Ценови предложения“. 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на 

комисията подписаха, съдържащи се в офертите на участниците технически 

предложения и пликовете с надпис „Ценови предложения“. 

С извършените описани действия, публичната част от заседанието на комисията 

приключи в 11:00 часа на 20.07.2020 г. 

На 27.07.2020 г .комисията продължи своята работа в закрито заседание в 

състав от редовните си членове, с преглед на представените от участниците 

документи по чл.39, ал. 3 от ППЗОП, като констатациите са отразени в 

протокол №1. Комисията прие решение, прегледът на документите да 

продължи по реда на постъпване на офертите и записани във входящия 

регистър за обществени поръчки на Възложителя. 



Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в 

Търговския регистър по ЕИК на участниците в обществената поръчка. 

Заседанието продължи с проверка на интернет страниците на КЕВР и ЕСО ЕАД 

на изискванията на годност/правоспособност за упражняване на професионална 

дейност на участниците, като за всички беше установено, че притежават 

съответните лицензии и регистрации за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“,  допълнени за дейност „координатор на балансираща 

група“. 

Участници: 

1.„Енерджи маркет“ АД. 
Дружеството се представлява от Христо Евгениев Януцев в качеството му на 

изпълнителен директор и членове на Съвета на директорите: Христо Евгениев 

Януцев, Владимир Николаев Мънев и Анета Георгиева Събева – Ангелова. 

Комисията не констатира несъответствие или липса на информация относно 

изискванията към личното състояние на участника, декларирани в Единния 

Европейски Документ за Обществени Поръчки. 

По отношение на минималните изисквания свързани с критериите за подбор, в 

Част ІV, поле „В“, „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал, че е изпълнил две дейности с предмет сходен с 

предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели. След 

справка на посочените адреси от участника, Комисията не откри информация за 

дейност -  доставка на 34 802 МВч електрическа енергия и „координатор на 

стандартна балансираща група“ на стойност 4 449 814.00 лева,  с начална дата 

на договора 01.09.2017 г., крайна дата 01.09.2018 г.  

Посочената информация за справка в АОП 00550-2015-0002 се отнася за 

договор подписан на  03.08.2015 г., приключен на 22.01.2019 г.  

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, на участника „Енерджи Маркет“АД, се 

отправи препоръка за представяне нов еЕЕДОП и/или други документи, които 



съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които 

са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. 

2.„Енерджи Маркет Глобал“ООД; 

Дружеството се представлява от Емил Михайлов Коноратов в качеството му на 

управител на дружеството. 

Комисията не констатира несъответствие или липса на информация относно 

изискванията към личното състояние на участника, декларирани в Единния 

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

По отношение на минималните изисквания свързани с критериите за подбор, в 

Част ІV, поле „В“, „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал, че е изпълнил три дейности с предмет сходен с 

предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели. След 

справка на посочения адрес от участника в Профила на купувача на „ВиК 

Добрич“АД и АОП,  Комисията откри информация за дейност - доставка на 

електрическа енергия с обем 24 000 МВч, на стойност 6 900 000.00 лв. през 

периода 01.05.2019 – 31.12.2019 г.  

Относно описаните дейности: 

- с начална дата 04.01.2018 г., крайна дата 08.01.2020 г.; 

- с начална дата 08.06.2016 г., крайна дата 12.09.2018 г.,  

на въпрос в еЕЕДОП, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава – членка на ЕС, участникът е отговорил „ДА“, но е 

посочил данни  за първата дейност, с „ВиК Добрич“ АД. За заявените от 

участника други две дейности, няма адрес на който комисията да извърши 

служебна проверка. 

Без да е посочена допълнителна информация, на която да се извърши проверка 

по заявените данни, комисията не може да приеме, че участникът отговаря на 

минималните изисквания свързани с критериите за подбор съгласно 

изискванията на възложителя.   

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 



срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, на участника  „Енерджи Маркет 

Глобал“ООД, се отправи препоръка да представи нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие. 

3.„Синергон Енерджи“ЕООД; 

Дружеството се представлява от Пламен Димчев Тонев и Димитър Христов 

Бартов в качеството им на управители на дружеството. 

Комисията не констатира несъответствие или липса на информация относно 

изискванията към личното състояние на участника, декларирани в Единния 

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

По отношение на минималните изисквания свързани с критериите за подбор, в 

Част ІV, поле „В“, „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал, че е изпълнил две дейности с предмет сходен с 

предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели. 

   На въпрос в същото поле: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава – членка на ЕС“, отговорът на участника е 

„ НЕ“. 

Без посочване на допълнителна информация, на която да се извърши служебна 

проверка по заявените данни, комисията не може да приеме, че участникът 

отговаря на минималните изисквания свързани с критериите за подбор съгласно 

изискванията на възложителя.   

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, на участника „Синергон 

Енерджи“ЕООД, се отправи препоръка да представи нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 



обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие. 

4.„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД; 

Дружеството се представлява от Атанас Желязков Димов, Владимир Георгиев 

Дичев и Карел Крал. Начинът на представляване е от изпълнителния член 

Владимир Георгиев Дичев и който и да е било от останалите членове на съвета 

на директорите, действащи заедно.  

Прегледът на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП представени от участника 

подал оферта, показа, че участникът не е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

1.Приложеният ЕЕДОП в електронен вариант е подписан от пълномощник 

Видьо Терзиев, упълномощен от Владимир Дичев изпълнителен директор и 

Атанас Димов – член на Съвета на директорите с нотариално заверено 

пълномощно № 2202/20.02.2019 г. на Нотариус Стилиян Тютюнджиев с рег. № 

065. Правата на упълномощеното лице са описани в ЕЕДОП и включват 

следното:   

І.„ Да представлява „Чез Трейд България“ ЕАД пред съответните фирми 

(юридически лица) и институции (организации) във връзка с участието на 

„Чез Трейд България“ЕАД в процедури по Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за 

доставка на електрическа енергия на свободен пазар, да подава и 

получава необходимите документи свързани с процедурите, да присъства 

при отварянето на подадени предложения, да провежда договаряне при 

процедури на договаряне, да сключва договори, споразумения и анекси за 

продажба на електрическа енергия на свободен пазар от името на 

Дружеството във връзка със ЗОП. 

ІІ.Във връзка с правата по раздел І от настоящото пълномощно, 

упълномощаваме Пълномощника да се подписва от наше име и от името 

на дружеството и да подпечатва с фирмения печат на дружеството, там 



където е необходимо, вкл. на: -  писма, запитвания, технически 

предложения, ценови оферти, икономически предложения, 

потвърждения, форми, справки, декларации, протоколи от проведено 

договаряне при процедури на договаряне: - договори, споразумения, 

приложения анекси за продажба на електрическа енергия: - други 

изискуеми документи свързани с т.І по-горе по процедури на ЗОП“. 

Към офертата, участникът е представил Декларация, издадена на 13.07.2020 г. с 

посочено основание чл.4, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. Комисията прие, че е допусната техническа грешка, 

предвид декларираните в нея обстоятелства, сочещи приложението на чл.41, 

ал.1 от ППЗОП. В Декларацията, Видю Иванов Терзиев, в качеството си на 

пълномощник, декларира, че разполага с информация за достоверността на 

декларираните в подписания от него еЕЕДОП обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 

2 и 7 и чл.55 ал.1, т.5 от ЗОП за лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП. След преглед 

на декларацията, комисията установи, че същата не е подписана от лицето 

Видю Иванов Терзиев, т.е липсва подпис на декларатор.  

Според комисията, изводът от изложеното е, че липсата на подпис върху 

декларацията на пълномощника на участника „Чез Трейд България“ЕАД, води 

до липса на информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 

отношение на задължените лица. 

21.В ЧАСТ ІІ, Раздел „А“, б. „д“, на въпрос: „ Икономическият оператор може 

ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверение чрез пряк достъп до национална база 

данни в съответната държава членка?“,  участникът е посочил отговор  „НЕ“. 

От отговора на участника, не става ясно причината за  направения отказ за 

представяне на удостоверение (когато е приложимо) , относно задълженията за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци.  Информацията позволяваща 

на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние 

поставени от възложителя се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП. В 

зависимост от вида на декларираните обстоятелства, в ЕЕДОП се представят 



данни относно съответните публични регистри.  

Участникът е посочил  адрес, където съответната документация е достъпна в 

електронен формат: www.nssi.bg/eservicesbg/reportsbulstat. Справката на адреса 

показа, че информацията не е пълна и комисията не може да направи справка за 

горните обстоятелства, поради липса на предоставен свободен достъп. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, на участника „Чез Трейд България“ЕАД, 

се отправи препоръка да представи нов електронен ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие. 

5.„Юропиан Трейд Оф Енерджи“АД; 

Дружеството се представлява от Ивелина Петрова Димитрова, в качеството й на 

изпълнителен директор и членове на съвета на директорите: Ивелина Петрова 

Иванова, Златка Спасова Борисова и Диляна Пламенова Петрова. 

Комисията не констатира несъответствие или липса на информация относно 

изискванията към личното състояние на участника, декларирани в Единния 

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

По отношение на минималните изисквания свързани с критериите за подбор, в 

Част ІV, поле „В“, „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал, че е изпълнил две дейности с предмет сходен с 

предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели. 

   На въпрос в същото поле: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава – членка на ЕС“, отговорът на участника е 

„ НЕ“. 

Без посочване на допълнителна информация, на която да извърши служебна 

проверка по заявените данни, комисията не може да приеме, че участникът 



отговаря на минималните изисквания свързани с критериите за подбор съгласно 

изискванията на възложителя.  

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, на участника „Юропиан Трейд ОФ 

Енерджи“АД, се отправи препоръка да представи нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие. 

6.„Мост Енерджи“АД; 

Дружеството се представлява от Тони Латева Тенева, в качеството й на 

изпълнителен директор и членове на съвета на директорите: Тони Латева 

Тенева, Силвия Маркова Йорданова и Поля Христова Бачийска. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

показа, че същият е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, поради което същият 

следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение. 

7.„Кумер“ООД; 

Дружеството се представлява от Емилия Йорданова Илиева, в качеството й на 

управител. 

Комисията не констатира несъответствие или липса на информация относно 

изискванията към личното състояние на участника, декларирани в Единния 

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

По отношение на минималните изисквания свързани с критериите за подбор, в 

Част ІV, поле „В“, „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал, че е изпълнил две дейности с предмет сходен с 

предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели. 



На въпрос в същото поле: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава – членка на ЕС“, отговорът на участника е 

„ НЕ“. 

Въпреки непосочването на адреси, комисията направи служебна проверка в 

Профила на купувача на „ВиК Смолян“ЕООД и констатира, че участникът е 

извършил посочената дейност. Относно втората, с начална дата 01.01.2018 – 

31.12.2018 г., комисията не откри данни в интернет пространството за нея. 

Без посочване на информация, на която да извърши служебна проверка по 

заявените данни,  комисията не може да приеме, че участникът отговаря на 

минималните изисквания свързани с критериите за подбор съгласно 

изискванията на възложителя:   

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, на участника „Кумер“ООД, се отправи 

препоръка да представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 

след крайния срок за получаване на оферти за участие. 

8.„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД. 

Дружеството се представлява от Илия Владимиров Йорданов, в качеството му 

на управител. 

Комисията не констатира несъответствие или липса на информация относно 

изискванията към личното състояние на участника, декларирани н Единния 

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

По отношение на минималните изисквания свързани с критериите за подбор, в 

Част ІV, поле „В“, „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, 

участникът е декларирал, че е изпълнил четири дейности с предмет сходен с 

предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели. 



На въпрос в същото поле: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава – членка на ЕС“, отговорът на участника е 

„ НЕ“. 

Без посочване на информация, на която да се извърши служебна проверка по 

заявените данни, комисията не може да приеме, че участникът отговаря на 

минималните изисквания свързани с критериите за подбор съгласно 

изискванията на възложителя.   

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, на участника „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД, се отправи препоръка да представи нов еЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие. 

 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП,  протокол №1 се изпрати на всички 

участници, в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Исканите с протокола документи, следваше да се внесат в срок до 5 работни 

дни от получаването на протокола от участниците в деловодството на 

„Студентски столове и общежития“ЕАД, в запечатана опаковка, на адреса на 

възложителя.    

С извършване на описаните действия, комисията приключи на 12.08.2020 г.       

работата си по разглеждане на представените от участниците документи за 

съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, като протоколът отразяващ този етап от развитие на 

процедурата се  подписа от членовете на комисията, без особено мнение. 

 

На 24.08.2020 г. комисията в непроменен състав продължи своята работа в 

закрито заседание. 



Председателят на комисията уведоми нейните членове, че на 13.08.2020 г., на 

участниците в процедурата е изпратен Протокол №1, отразяващ работата на 

комисията по разглеждане на представените от участниците документи, за 

съответствие с изискването към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и в Профила на 

купувача на Възложителя. 

В Протокол №1, Комисията е констатирала несъответствия в документите 

представени към офертите на някои участници, както и доказване на 

декларирани обстоятелства в офертите на други участници, поради което е 

приела единодушно в срок до 5 работни дни от получаване на протокола да 

представят допълнително документи.  

В законоустановения срок от 5 работни дни (до 20.08.2020г. вкл.), в 

деловодството на „Студентски столове и общежития“ ЕАД са представени 

допълнителни документи от следните участници: 

1. „Енерджи Маркет Глобал“ООД, вх.№ 303/14.08.2020 г., 10:00 часа; 

2. „Енерджи Маркет“АД, вх.№ 304/14.08.2020 г., 10:10 часа; 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД, вх.№ 305/14.08.2020 г., 11:40 часа; 

4. „КУМЕР“ООД,  вх.№ 306/17.08.2020 г.; 

5. „Юропиан Трейд Енерджи“АД, вх.№ 307/18.08.2020 г., 9:30 ч. 

6.  „ Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД, вх.№ 310/19.08.2020 г.,10:00 часа. 

Комисията прие решение да разгледа допълнително представените документи 

на участниците по реда на тяхното постъпване в деловодството и описани във 

входящия дневник за обществени поръчки. Прегледът показа следното: 

 

І.  „Енерджи Маркет Глобал“ООД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си 

за участие в процедурата: 

1.  Опис на допълнително представените документи;  

2.  Удостоверение издадено на 08.01.2020 г. от „Месокомбинат Ловеч“АД за 

доставка на ел.енергия - заверено копие; 



3. Удостоверение издадено на 05.03.2019 г. от „Химремонтстрой“АД за 

доставка на ел.енергия - заверено копие; 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Енерджи Маркет Глобал“ООД отговаря на 

поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

ІІ. „Енерджи Маркет“АД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие в процедурата: 

1.  Опис на допълнително представените документи;  

2.  Удостоверение издадено с изх. № 357 на 14.03.2019 г., от „Водоснабдяване и 

канализация ООД, гр.Шумен, за доставка на ел.енергия - заверено копие; 

3.  Удостоверение издадено с изх. № 3681 на 09.11.2018 г., от „Многопрофилна 

болница за активно лечене - Шумен“АД, гр.Шумен, за доставка на ел.енергия - 

заверено копие; 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Енерджи Маркет“АД отговаря на 

поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

      ІІІ. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие в процедурата: 

1.Писмо с опис на допълнително представените документи. 



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

3.Нов еЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) на 

електронен носител. 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД отговаря на 

поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

      ІV. „Кумер“ООД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие в процедурата: 

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

2. Референция, изх. № 43/30.08.2019, издадена от „Битоля 1“ООД за доставка на 

ел.енергия. 

3.Референция, изх. № РД-35/22.08.2019, издадена от „Водоснабдяване и 

канализация“ЕОО, гр.Смолян, за доставка на ел.енергия. 

4.Нов еЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) на 

електронен носител. 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Кумер“ООД отговаря на поставените 

изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор поставени от 

закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат до 

разглеждане на техническото му предложение.  

V. „Юропиан Трейд Оф Енерджи“АД. 



Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие в процедурата: 

1. Писмо от 14.08.2020 г. с опис на представените допълнителни документи. 

2.Референция, изх. № R298/24.04.2020г., издадена от „Е.Миролио“ЕАД, 

гр.Сливен, за доставка на ел.енергия. 

3.Референция, изх. № ЕСРМИ-01-42/24.04.2020 г., издадена от „Мини Марица 

Изток“ЕАД, гр.Раднево за доставка на ел.енергия. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Юропиан Трейд Оф Енерджи“АД, отговаря 

на поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

VІ. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие в процедурата: 

1. Писмо от 18.08.2020 г. с опис на представените допълнителни документи. 

2. Референция, изх. № (не се чете), издадена от „ТЕЦ Бобов дол“, гр.Дупница, 

(подпис и печат не се чете), за доставка на ел.енергия. 

3. Препоръка, изх. № (липсва), издадена от „Топлофикация - Перник“АД, 

(подпис и печат не се чете), за доставка на ел.енергия. 

4. Нов еЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) на 

електронен носител. 

След преглед на допълнително представените документи, комисията установи 

следното: 

В представения нов ЕЕДОП, в р.ІV, „Критерии за подбор“, поле „В“, 

„Технически и професионални способности, участникът е дал информация за 

извършените от него следни основни доставки, предмет на настоящата поръчка: 



1. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група, на 10 080.000 MWh, на стойност 1 853 600.00 лева, с получател: 

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ - МВР, 

начална дата 01.03.2018 г. – крайна дата 29.02.2020 г. 

2. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група на 64 636.769 MWh, на стойност 8 109 178.48 лева, с получател: 

„ТЕЦ Бобов дол“ЕАД, начална дата 01.05.2017г. - крайна дата 31.05.2019 

г.  

3. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група на 10 484.00 MWh, на стойност 1 484 198.73 лева, с получател: 

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“-МВР, 

начална дата 01.03.2018 г. крайна дата 29.02.2020 г.; 

4. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група, на 36 315.855 MWh, на стойност 5 464 753.65 лева, с получател: 

„Топлофикация – Перник“ АД, начална дата 01.05.2017 г., крайна дата 

31.05.2019 г. 

В съответствие с чл.104, ал.5, изр .първо от ЗОП, Комисията извърши служебна 

проверка по заявените данни за подписаните договори от участника и получи 

потвърждение от възложителите на услугата за доставка на ел.енергия.  

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД, 

отговаря на поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за 

подбор поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

VІІ. „Синергон Енерджи“ЕООД. 

Комисията установи, че на 13.08.2020 г. на електронния адрес на участника 

„Синергон Енерджи“ЕООД, е изпратен Протокол №1,  отразяващ работата на 

комисията по разглеждане на представените от участниците документи, за 



съответствие с изискването към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и в Профила на 

купувача. В Протокол №1, Комисията е констатирала несъответствия в 

документите представени към офертите на някои участници, както и доказване 

на декларирани обстоятелства в офертите на други участници, поради което е 

приела единодушно в срок до 5 работни дни от получаване на  протокола  да 

представят допълнително документи.  

При направена проверка в деловодството на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, комисията установи, че в законоустановения срок до  5 

работни дни (20.08.2020г. вкл.), не са постъпили допълнителни документи от   

участника „Синергон Енерджи“ЕООД. Допълнителни документи не са 

постъпили  и до датата на днешното заседание на комисията. 

В Протокол №1, комисията изрично е посочила установените от нея липси на 

информация, свързани с критериите за подбор, в Част ІV, поле „В“, 

„Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП. В това поле 

участникът е посочил информация, относно изпълнение на две дейности, с 

предмет сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и 

получатели. 

   На въпрос в същото поле: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава – членка на ЕС“, отговорът на участника е 

„ НЕ“. Комисията счете, че след този отговор, участникът следваше да посочи 

електронен адрес и/или факс, и/или ЕИК или други данни за получателите на 

доставките, за да може комисията да извърши служебна проверка по отношение 

извършените две доставки, като част от съответствието с изискванията за 

критериите за подбор.  

В съответствие с нормата на чл.104, ал.5 от ЗОП, поради липса на информация 

за достъпност до адресите на получателите на доставки „Асенова крепост“АД и 

„Монбат“АД, комисията прие решение да поиска от участника, на основание 

чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на 

протокола, в съответствие с  посочените от комисията констатации, да 



представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може 

да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти за участие.  

В указания срок по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителна информация не 

постъпи от участника „Синергон Енерджи“ЕООД. 

Предвид изложеното, на основание чл.54, ал.1, т 5, б. „б“ и чл.107, т.1 от ЗОП, 

комисията единодушно реши и предлага на възложителя, участникът 

„Синергон Енерджи“ЕООД, гр.София, да бъде отстранен от участие в 

обявената открита обществена попръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на 

доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на 

балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, 

собственост на „Студентски столове и общежития“ЕАД, гр.София, 

присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, 

за срок от три години“. 

Мотиви: 

Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на поставените изисквания,  свързани с критериите за 

подбор, поставени от възложителя. Въпреки дадената му възможност в 

съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.9 от ППЗОП, участникът не изпълни 

искането на комисията да представи в срок, посочените в нормата 

допълнителни документи и/или информация, подкрепящи изискванията, 

свързани с критериите за подбор. 

 

С извършване на описаните по-горе действия, Комисията приключи работа по 

преценката  на съответствието с критериите за подбор на участниците. 

 

      РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА  НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

      Комисията в непроменен състав продължи своята работа в закрито заседание, 

проведено на 02.09.2020г., по разглеждане на предложенията за изпълнение на 



поръчката, на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние 

и на критериите за подбор съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП, по реда на тяхното 

постъпване. 

      Комисията извършва проверка дали предложенията за изпълнение на 

поръчката, съответстват с предварително обявените условия на Възложителя. 

При изготвяне на техническото предложение, участниците следва да попълнят 

Образец №3, приложен към документацията. 

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“АД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с 

електрическа енергия. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще извършва 

доставката с необходимото качество чрез продажба на договореното 

количество нетна електрическа енергия в мястото на доставка. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 130 (сто и тридесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „Енерджи 

Маркет“АД.  

2.„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ООД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 



В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни 

актове. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще извършва необходимите 

действия така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 130 (сто и тридесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „Енерджи Маркет 

Глобал“ООД. 

3.„ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни 

актове. В случай, че бъде определен за изпълнител, в качеството му на 

координатор на балансираща група, ще осигурява прогнозиране на 

потреблението на обектите на възложителя. Съгласно Правилата за търговия с 

електрическа енергия ще извършва планиране и договаряне на конкретни 

количества нетна електрическа енергия. 



Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „ЧЕЗ Трейд 

България“ЕАД. 

4. „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“АД 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него. В 

случай, че бъде определен за изпълнител, в качеството му на координатор на 

балансираща група, ще осигурява прогнозиране на потреблението на обектите 

на възложителя. Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия ще 

извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа 

енергия. Ще изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа 

енергия за обектите на възложителя, като графиците ще са съобразени с 

очаквания часов товар. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „Юропиан Трейд 

Оф Енерджи“АД. 



5.„МОСТ ЕНЕРДЖИ“АД 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с 

електрическа енергия. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще извършва 

доставката с необходимото качество чрез продажба на договореното 

количество нетна електрическа енергия в мстото на доставка. Ще извършва 

всички необходими действия така, че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „Мост 

Енерджи“АД. 

6. „КУМЕР“ООД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Участникът е 

декларирал, че при доставката на електрическа енергия ще спазва всички 

приложими законови разпоредби, касаещи изпълнението на предмета на 



поръчката, както и разпорежданията на Електросистемния оператор, така, че да 

не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. В случай, че бъде 

определен за изпълнител, ще носи отговорност за балансиране, съгласно чл.57, 

ал.1 от ПТЕЕ. Ще включи обектите на възложителя в стандартна балансираща 

група, без възложителят да заплаща такса за участие. Ще отговаря за 

администрирането на графиците и обмена на информация с оператора на 

електроенергийната система. Ще уведомява възложителя незабавно при 

невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора, 

промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на 

данъчни фактури. Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто 

и двадесет) календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички 

условия на Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на 

договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „КУМЕР“ООД. 

7.„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и Правилата за търговия, ще 

извършва доставката с необходимото качество чрез продажба на договореното 

количество нетна електрическа енергия в мстото на доставка. Ще извършва 

всички необходими действия така, че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. Участникът ще осигурява отговорността по балансиране, 



като ще поеме за своя сметка всички разходи/приходи по балансирането на 

обектите на Възложителя. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД. 

 

Във връзка с направените констатации в Протоколи №1 и №2, комисията 

предложи на възложителя да допусне до етап отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

Комисията прие решение отварянето на ценовите оферти на допуснатите 

участници, да се състои на 15.09.2020г. от 10:00 ч. в сградата на „Студентски 

столове и общежития“ЕАД, гр.София, ж.к. Студентски град, блок № 5, етаж №2, 

стая №216, за което участниците в процедурата бяха уведомени чрез съобщение 

в Профила на купувача на електронната страница на възложителя, съгласно 

чл.57, ал.4 от ППЗОП.  

Комисията приключи заседанието си на 03.09.2020 г. 

На 15.09.2020 г. Комисията в непроменен състав продължи своята работа, като 

проведе открито заседание по отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертите подадени за участие в открита процедура за 

възлагане на обществената поръчка. Комисията констатира, че със съобщение 

публикувано на 08.09.2020г. в „Профила на купувача“, на интернет страницата 

на Възложителя в електронната преписка на настоящата обществена поръчка, 

участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване 

на ценовите предложения. 

Преди да пристъпи към отварянето на ценовите предложения, комисията даде 

възможност на явилото се лице г-жа Десислава Вили Пехливанова да посочи  

качеството си за присъствие в залата. Същата удостовери присъствието си с 



представяне на лична карта и пълномощно, като уведоми комисията, че е 

упълномощен представител на дружество „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ЕООД и вписа имената си в присъствения списък на 

заседанието.  На заседанието на комисията неприсъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване. 

Допуснатите участници до етап – отваряне на ценовите предложения са: 

1. „Енерджи Маркет“АД; 

2. „Енерджи Маркет Глобал“ООД; 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД; 

4. „Юропиан  Трейд Оф Енерджи“АД; 

5. „Мост Енерджи“АД; 

6. „Кумер“ООД; 

7. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД. 

След извършване на описаните действия, Комисията отново се увери, че всички 

пликове с надпис „Ценови предложения“ от офертите на участниците са 

запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Комисията констатира, че не 

са налице пречки за отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения, 

по възходящ ред на подадените оферти. Отварянето на всяко предложение 

включваше проверка дали ценовото предложение отговаря на изискванията на 

Възложителя, съгласно приложения към документацията Образец №4 и има ли 

положен подпис от представител на участника.  

Комисията продължи с отварянето и оповестяването на предложените цени на 

Търговската надбавка за 1 MWh в лева, без ДДС, на допуснатите до етап 

отваряне на ценови оферти участници. 

 След отварянето им, ценовите предложения бяха подписани от тримата 

членове на комисията. Комисията предложи на присъстващия представител на 

участника „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД да подпише ценовите 

предложения на другите участници. В отговор на поканата същата отказа да се 



възползва от правото си и заяви, че няма да подписва ценовите предложения  на 

останалите участници.  

Предложените цени от участниците, са следните: 

1. „Енерджи Маркет“АД – 4.95 лева; 

2. „Енерджи Маркет Глобал“ООД – 4.80 лева; 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД – 2.30 лева; 

4. „Юропиан  Трейд Оф Енерджи“АД – 3.20 лева; 

5. „Мост Енерджи“АД – 2.51 лева; 

6. „Кумер“ООД – 1.90 лева; 

7. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД – 3.90 лева. 

С горните действия  Комисията приключи публичното заседание. 

 

На 15.09.2020 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание в 

редовния си състав, като пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите 

предожения на допуснатите участници. 

По всяко от така изброените предложения комисията извърши проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените от Възложителя условия и провери наличието на обстоятелствата по 

чл. 72 от ЗОП, дали офертата на някой от участниците съдържа предложение с 

числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници.  

При извършване на проверката по чл.72, ал.1 от ЗОП, се констатира наличие на 

предложения, в които предложената Търговска надбавка в лева без ДДС, е с 

повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на 

останалите участници. 

Средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка е изчислена, като са събрани стойностите на всички 

останали предложения без тази, която се сравнява и получената сума е 

разделена на броя им. При извършването на проверката по чл.72, ал.1 от ЗОП 

на ценовите оферти на участниците, се установи следното: 



1.Ценовото предложение на „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД, е с 35.09 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници; 

2. Ценовото предложение на „Мост Енерджи“АД, е с 28.46 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници; 

3. Ценовото предложение на „Кумер“ООД, е с 47.37 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници; 

Комисията прие решение, преди да пристъпи към извършване на оценка по 

показател „Ценово предложение“, да поиска от посочените участници на 

основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да представят подробни  писмени обосновки за 

начина на образуване на цените за изпълнение на обществената поръчка.  

На 15.09.2020г. на електронната поща на участниците, Комисията изпрати 

искането си за обосновката, с указания, в 5-дневен срок от получаването, 

същите да ги представят на Комисията. 

На 23.09.2020 г. комисията в непроменен състав продължи своята работа в 

закрито заседание. 

В началото на своята работа, комисията установи, че на 15.09.2020г. в 

съответствие с констатациите в настоящия протокол и в изпълнение на чл.72, 

ал.1 от ЗОП, до участниците „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Мост Енерджи“АД  

и „Кумер“ООД е изпратено искане за представяне на подробни писмени 

обосновки, относно начина на образуване на предложената от тях цена.  

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получените обосновки се оценяват по отношение 

на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал.2 на чл.72 

ЗОП, на които се позовават участниците. Императивното изискване на тази 

разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка на обосновката на 

участниците не само за това дали в същите са обхванати възможностите, 

изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП, но и дали представените доказателства 

обосновават предложението по показател  „ТН“ от Методиката за оценка. 

В посочния срок в деловодството на „Студентски столове и общежития“ ЕАД 

са постъпили обосновки  от следните участници:   

1. „Мост Енерджи“ АД, вх.№ 311/17.09.2020 г., 10:30 ч.; 

2. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, вх.№ 312/17.09.2020 г., 11:10 ч.; 



3. „Кумер“ ООД, вх.№ 313/17.09.2020 г., 13:30 ч. 

Преди да изследва обосновките, комисията обсъди действията, които следва да 

предприеме в изпълнение на чл.72 от ЗОП и информацията, която трябва да 

залегне в протокола. 

Според цитираната в чл.72, ал.3 от ЗОП норма, комисията може да приеме 

писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са 

посочени обективни обстоятелства, свързани с изчерпателно изброени в 

посочената алинея хипотези, т.е задължение на участника е да докаже, че 

съответното по-благоприятно с 20 на сто предложение е заради 

икономическите особености на предоставяните доставки или заради избраните 

технически решения, или заради наличието на излючително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на доставките, или заради оригинално 

решение за изпълнение на обществената поръчка, или заради получаване на 

държавна помощ, или заради спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП. 

Задължение на комисията е да опише обосновките на участниците и да 

мотивира решенията си както в случаите в които приема обосновките, така и 

когато ги отхвърля. Това свое задължение комисията възнамерява да изпълни 

на следващите редове. 

Прегледът на обосновките се извърши по реда на входиране в деловодството на 

възложителя, в закритото заседание на комисията на 23.09.2020 г.,като 

констатациите са отразени в настоящия протокол, както следва: 

1.При преглед на обосновката на „Мост Енерджи“АД, се установи 

следното: 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-

ниска цена“въз основа на  показател ТН – търговска надбавка. На оценка 

подлежи  предлаганата от участниците Търговска надбавка в лева, без ДДС, за 1 

MWh, като оценките са  от 0 до 100 точки. Участникът „Мост Енерджи“АД е 

предложил Търговска надбавка в лева, без ДДС, в размер на 2.51 лева без ДДС, 

което е с 28.46 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници. 

В получената писмена обосновка на участника е записано следното:  



Цената за администриране на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и 

разходи за балансиране и прогнозиране на потреблението на 1 (един) MWh, е 

изчислена съгласно изискването на Възложителя и включва себе си следните 

разходи: 

• Такса за администриране на БНЕБ за платформа (сегмент) „Ден напред“; 

• Пълно администриране на информационния поток с БНЕБ и ЕСО ЕАД; 

• Поемане на разходите за цялото количество небаланси – недостиг и 

излишък; 

• Участие в балансираща група. 

Начинът на образуване на цената за услугата администриране на БНЕБ за 

платформа (сегмент) „Ден напред“и за балансиране за един MWh нетна активна 

електрическа енергия, е следният: 

• При ценообразуването са взети предвид таксите за участие и сетълмент 

на платформата БНЕБ (сегмент) „Ден напред“ – общо 0.32 лв./ MWh без 

ДДС. 

• Необходимите гаранционни обезпечения към БНЕБ за количествата 

енергия на „Студентски столове и общежития“ ЕАД и небалансите, 

реализирани в Стандартната балансираща група на „Мост Енерджи“АД. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал.2, на който се 

позовава участникът. Императивното изискване на тази разпоредба на ЗОП 

изисква комисията да направи оценка на обосновката на участника, не само за 

това дали в същата са обхванати възможностите, изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП, 

но и дали са представени доказателства, обосноваващи и подкрепящи 

твърденията в обосновката. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка, комисията единодушно реши 

да не я приеме, поради липса на пълнота и обективност, както и поради липса 

на доказателства, обосноваващи предложението за посочената стойност на  

Търговската надбавка. 

Мотиви: 



От така представената информация, за комисията не става ясно кои са 

обстоятелствата, които са повлияли при формирането на ценовото 

предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници.  

На комисията е известно, че в предложената цена за Търговска надбавка са 

включени всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, посочени и 

в Техническото предложение, като: разходи по балансиране на обектите, 

разходи за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и 

администриране на часови дневни графици, такса за участие в балансиращата 

група, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за 

небалансите – излишък и недостиг. Известно е също, че в надбавката не са 

включени цената на закупената от него ел. енергия, такса за достъп и пренос, 

такса „задължение към обществото“, мрежови такси и акциз и други такси 

определени от регулаторни органи, от ЕСО и/или съответния мрежови 

оператор. Относно посочените по-горе разходи, комисията, запознавайки се с 

техническите предложения на останалите участници, счита, тези разходи   се 

отнасят до всички участници и описанието дадено в обосновката в тази част, 

комисията не счита, че се касае за нещо специално, различно, изключително, 

като условие за по-благоприятно ценово предложение. Липсва информация, 

относно калкулирането на цената на търговската надбавка в цялост. Посочени 

са само таксите за участие и сетълмент на платформа на БНЕБ (сегмент) „Ден 

напред“ – общо 0.32 лв./ MWh, без ДДС. 

Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи икономичност, техническо или оригинално решение и наличие на 

благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника по показател ТН от Методиката, поради което комисията счита, че 

същото не отговаря на законовите изисквания. След преглед на обосновката, 

комисията установи, че участникът не е представил нито едно доказателство, за 

да обоснове предложената цена. 

Липсата на доказателства подкрепящи твърденията на участника е още едно 

основание, комисията да не приеме обосновката. 



Предвид гореизложеното, комисията прие единодушно решението си на 

основание чл.72, ал.3 от ЗОП, да не приеме писмената обосновка на участника 

и на основание чл.107, т.3 от ЗОП, предлага на Възложителя да  отстрани „Мост 

Енерджи“ АД от процедурата. 

2. При преглед на писмената обосновка на „Чез  Трейд България“ЕАД, се 

установи следното: 

Съгласно раздел Пети на изготвената документация „Критерии за оценка и 

методика за оценяване на офертите“, икономически най-изгодната оферта се 

определя въз основа на критерия „най-ниска цена“ въз основа на  показател ТН 

– Търговска надбавка. На оценка подлежи предлаганата от участниците 

Търговска надбавка в лева, без ДДС, за 1 MWh, като оценките са  от 0 до 100 

точки. Участникът „Чез Трейд България“ЕАД“ е предложил Търговска 

надбавка в лева, в размер на 2.30 лева без ДДС, която е с 35.09 на сто по-

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

В получената писмена обосновка на участника е записано следното:  

Предложената цена се обосновава на основание чл.72, ал.1 от ЗОП. 

1.икономически особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги, като дава следното обяснение: 

Участникът твърди, че разполага със съвременна система за мониторинг, 

планиране и прогнозиране на необходимите за закупуване количества 

ел.енергия, с което оптимизира разхода си. Участникът сочи, че е Координатор 

на най-голямата балансираща група, което му дава основание за оптимизиране 

в рамките на балансиращата група на реализираните небаланси. 

2.избраните технически решение и наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на услугата. 

По т.2, участникът е записал, че предложената от него цена отразява текущите 

пазарни условия и такси за администриране на БНЕБ за платформа (сегмент) 

„Ден напред“, с включена в нея цена за балансиране, съгласно изскванията на 

Възложителя.Участникът сочи, че е първият лицензиран търговец в България с 

крайни клиенти, с повече от 10 години успешно участие на свободен пазар. 

Лицензията му е със срок на валидност до 2025 г. При формиране на 



предложената цена са взети предвид всички административни разходи и такси 

във връзка с финансиране и гаранционно обезпечаване на необходимите 

количества за обектите на „Студентски столове и общежития“ЕАД. 

Участникът посочва, че е реализирал общи доставки за 36 месеца до 31.01.2020 

г. в размер на 11 321 343. 84 MWh. Твърди, че Дружеството му е най - големия 

доставчик на свободния пазар на крайни клиенти. Изброени са 19 членове на 

балансиращата група, между които: Столичен електротранспорт ЕАД; 

Българска народна банка; Командване на военно-въздушните сили; 

Министерство на здравеопазването; Военно-медицинска академия; Командване 

на военно-морските сили; Водоснабдяване и канализация ЕООД гр.Силистра; 

Водоснабдяване и канализация ООД гр.Перник; ОМВ България ООД; Алмагест 

АД; БТК ЕАД; М Парк АД; Арексим Инженеринг ЕАД; Лидл България ЕООД; 

Моделийз България Продакшън ЕООД; Линде Газ България ЕООД; Кока Кола 

Хеленик Ботълинг Къмпани България АД. 

Участникът има издадени референции за добро изпълнение от мрежовите 

оператори, НЕК, ЕСО. 

При определяне цената на Търговската надбавка, участникът е посочил какви 

включените разходи в посочената цена. 

Към обосновката са приложени следните доказателства: 

1. Удостоверение от Национална електрическа компания ЕАД, изх. № 26 -

147-7/08.11.2019 г. за липса на задължения към 31.12.2019 г.; 

2. Удостоверение от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“  

ФСЕС – 969/29.05.2020 г. , за липса на задължения към 29.05.2020 г.; 

3. Удостоверение от БНЕБ ЕАД, изх. № 4-267/04.12.2019 г. за това, че 

участникът има активна регистрация на организиран борсов пазар, 

сегмент „Ден напред“, „В рамките на деня“ и „Централизиран пазар за 

двустранни договори“ и има сключени договори за участие на 

платформите на БНЕБ ЕАД, към 04.12.2019 г.; 

4. Удостоверение от Електроенергиен системен оператор ЕАД, изх. № ЦУ 

ЕСО 4011/8/ 02.06.2020 г., с данни за участника, че е с активен статус от 



01.09.2012 г. и има представено обезпечение – „Банкова гаранция“ по 

договор за балансиране  BAL – 042/27.06.2019 г. 

Комисията след като направи детайлизиран анализ на представената обосновка 

на „Чез Трейд България“ЕАД, констатира, че участникът е посочил няколко 

обстоятелства, благоприятстващи намалението на разходите при доставката на 

ел.енергия. Посоченото обстоятелство за разполагане със съвремнна система за 

мониторинг, планиране и прогнозиране на необходимите за закупуване 

количества ел.енергия, е от естество значително да намали разхода, което е 

основен елемент от ценообразуването. Същевременно анализираното 

обстоятелство е обективно и представлява изключително благоприятно условие 

за участника по смисъла на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. Обосновката съдържа 

подробни данни за административните разходи и такси, във връзка с 

финансиране и гарнационно обезпечаване на необходимите количества за 

обектите на „Студентски столове и общежития“ЕАД, които обосновават 

ценовото предложение на участника по показател „ТН“ от Методиката.  

Приложените доказателства подкрепят твърденията на участника и това е още 

едно основание, комисията да приеме обосновката. 

     С оглед на изложеното, комисията единодушно реши да приеме 

представената от участника „Чез Трейд България“ЕАД писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото му предложение и да го допусне до етап 

класиране на офертата по обявения от Възложителя критерий „най-ниска цена“. 

3.При преглед на писмената обосновка на „Кумер“ООД, се установи  

следното: 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-

ниска цена“ въз основа на  показател ТН – търговска надбавка. На оценка 

подлежи  предлаганата от участниците Търговска надбавка в лева, без ДДС, за 1 

MWh, като оценките са  от 0 до 100 точки. Участникът  „Кумер“ООД е 

предложил Търговска надбавка в лева, без ДДС, в размер на 1.90 лева без ДДС, 

което е с 47.37 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници. 

В получената писмена обосновка на участника е записано следното:  



Предлаганата цена за фиксирана надбавка към среднопретеглената месечна 

цена за 1 MWh, съгласно БНЕБ на пазарен сегмент „Ден напред“ нетна активна 

електрическа енергия, е изчислена съгласно изискванията и документацията на 

Възложителя и включва в себе си следните компоненти:  

1.Фиксирана надбавка към средномесечната цена за доставка на 1 (един) 

MWh, нетна електрическа енерегия, съгласно БНЕБ, е в размер на 1.90 

лева, без ДДС и включва: 

2.Пълно администриране на информационния поток с БНЕБ и ЕСО ЕАД; 

3.Поемане на разходите за цялото количество небаланси – недостиг и 

излишък. 

4.Участие в балансираща група; 

5.Необходимите гаранционни обезпечения към БНЕБ за количествата 

електрическа енергия но „Студентски столове и общежития“ЕАД и 

небалансите, реализирани в Стандартната балансираща група на 

„Кумер“ООД. 

Предложената от „Кумер“ООД  цена не включва: 

Цена за пренос през електропреносната мрежа; 

Цена за достъп до електропреносната мрежа; 

Цена за пренос през електроразпределителната мрежа; 

Цена „задължения към обществото“; 

Акциз. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по 

отношение на нейната пълнота и обективност, относно обстоятелствата по 

ал.2 на който се позовава участникът. Императивното изискване на тази 

разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка на обосновката на 

участника, не само за това дали в същата са обхванати възможностите, 

изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП, но и дали са представени доказателства, 

обосноваващи и подкрепящи твърденията в обосновката. 

Предвид съдържането на писмената обосновка, комисията единодушно 

реши да не я приеме, поради липса на пълнота и обективност, както и 

поради липса на доказателства, обосноваващи предложенията. 



Мотиви: 

Съгласно нормата на чл.72, ал.3, обосновката може да не бъде приета и 

участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не 

са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

След преглед на обосновката, комисията установи, че участникът не е 

представил нито едно доказателство, за да обоснове предложената цена и 

разходи. 

Описаните разходи включени в надбавката се отнасят до всички участници 

и това обстоятелство не може да се приеме като индивидуално предимство 

за този участник. Относно описанието дадено в обосновката, с което 

участникът подкрепя ниската цена на предложената от него търговска 

надбавка, комисията не счита, че се касае за нещо специално, различно, 

изключително, като условие за по-благоприятно ценово предложение. След 

като се позовава на обстоятелствата свързани с разходите, включени в 

надбавката, участникът следваше да анализира в каква степен влияят върху 

посочената стойност, за да се определят като изключително благоприятно 

условие за участника. За да обоснове предложената обща цена в лева, 

участникът следваше да посочи разбивка по елементи посочената цена, за 

да стане ясно на комисията, съотношението на всички разходи формиращи 

цената на търговската надбавка.  

Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи икономичност, техническо или оригинално решение и наличие 

на благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника по показател „ТН“ от Методиката, поради което комисията счита, 

че същото не отговаря на законовите изисквания. Липсата на доказателства 

подкрепящи твърденията на участника е още едно основание, комисията да 

не приеме обосновката. 

Предвид гореизложеното, комисията прие единодушно решението си на 

основание чл.72, ал.3 от ЗОП, да не приеме писмената обосновка на 

участника и да го предложи за отстраняване от процедурата.  

 



След извършване на посочените действия и проверки комисията пристъпи 

към класиране на участниците. Класирането се извършва въз основа на 

критерия за възлагане по чл.70, ал.2, т., от ЗОП – „най-ниска цена“. 

За нуждите на класирането, съобразно утвърдения с документацията 

критерий за възлагане на поръчката, се взема предвид цената на 

предложената Търговска надбавка – ТН. 

На оценка подлежи предлаганата от участниците Търговска надбавка в лева, 

без ДДС, за 1 MWh, като оценките са  от 0 до 100 точки. 

Участникът предложил най-ниска търговска надбавка получава максимален 

брой точки  - 100. 

За целите на класирането за останалите участници се прилага следната   
формула: 

 ТН= (ТН минимална/ТН конкретна)*100. 

       Офертата получила най-висока оценка се класира на първо място. 

  В случай, че на първо място бъдат класирани 2-ма или повече участника, се        
прилагат разпоредбите на чл.58 от ППЗОП.  

След прилагане на посочената по-горе формула за изчисляване на 

показателя „Търговска надбавка“, (минималната търговска отстъпка 

предложена от  участника „Чез Трейд България“ЕАД в размер на 2.30 лева, 

без ДДС, се дели на предложената търговска отстъпка на всеки от 

останалите участници, резултатът умножен по 100), се получиха следните 

резултати:  

      1. „Енерджи Маркет“АД – 46.46 точки; 

      2. „Енерджи Маркет Глобал“ООД – 47.92 точки; 

      3. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД – 100 точки; 

      4. „Юропиан  Трейд Оф Енерджи“АД – 71.88 точки; 

      5. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД – 58.97 точки. 

 

      КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

      1.  „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД – 100 точки; 



      2.  „Юропиан  Трейд Оф Енерджи“АД – 71.88 точки; 

      3.  „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД – 58.97 точки. 

      4.  „Енерджи Маркет Глобал“ООД – 47.92 точки; 

      5.  „Енерджи Маркет“АД – 46.46 точки; 

 

 Комисията предлага на Възложителя, в съответствие с т.3 на Раздел Шести, 

подраздел І -  „Разглеждане и оценка на офертите“ от документацията, да 

сключи договор с класирания на първо място участник „ЧЕЗ Трейд 

България“ЕАД. 

        

 С горните действия Комисията приключи работа на 24.09.2020 г. 

 

  Към настоящия доклад Комисията прилага: Протокол №1 от 20.07.2020 г., 

Протокол №2 от 24.08.2020 г. и Протокол № 3 от 15.09.2020 г. 

 
         КОМИСИЯ: 

 

     1. Пенка Савова  

 

      2. Илияна Бешкова  

 

  3. Павлинка Димитрова  

 

                                      Данните са заличени съгласно чл.36а от ЗОП 

                                                     

 


