
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 
 
 

 
                                              П Р О Т О К О Л  № 1 
 

         Днес, 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, гр.София, присъединени към електроразпределителната 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“ в ССО ЕАД.     

 Павлинка Христозкова Димитрова – старши счетоводител и финансов 

контрольор в  ССО ЕАД.                                                 

В посочения час за откриване на заседанието  - 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 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. 

Председателят на комисията прочете имената на участниците  подали оферти за  

участие в процедурата,  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.  

Комисията продължи своята работа, като 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 назначена със заповед № 64/20.07.2020 г. на 



изпълнителния директор, 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 настоящия протокол. 

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“. 

 

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, участникът „Енерджи маркет“АД, може 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. 

 

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 с „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 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, участникът „Енерджи Маркет 

Глобал“ООД, може 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 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, участникът „Синергон Енерджи“ЕООД, 

може 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.  

Съгласно чл.180 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), частни документи, 

подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че 

изявленията, които се съдържат в тях са направени от тези лица. Следователно, за 

да се счете, че частни документи (в случая Декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП) е 

представена в оригинал, е необходимо непосредствено след края на текста да бъде 

поставен собственоръчен подпис. Неподписаните частни документи нямат 

формална доказателствена сила. 



Според комисията, изводът от всичко изложено 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, участникът „Чез Трейд България“ЕАД, 

може 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 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, участникът „Юропиан Трейд ОФ 

Енерджи“АД, може 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 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 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, участникът „Кумер“ООД, може 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 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 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 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, участникът „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД, може 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, настоящият протокол се изпраща на всички 

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



Исканите с протокола документи следва да се внесат в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола в деловодството на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, в запечатана опаковка с надпис върху нея:  Допълнително 

представени документи към оферта с вх.№ …. за участие в процедура за възлагане 

на 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, гр.София, присъединени към електроразпределителната мрежа 

на ниво ниско напрежение, за срок от три години“, на адрес гр. София - 1700, ж.к. 

Студентски град, бл.5, ет.2, „Студентски столове и общежития“ЕАД.  

    

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. 

 

Комисия в състав:          Пенка Савова   (подпис) 

                                            Илияна Бешкова (подпис) 

                                                 Павлинка Димитрова  (подпис)     

 

                               Данните са заличени съгласно чл.36а от ЗОП                             


