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П Р О Т О К О Л  № 1 

 

На 23.07.2020г. в 11:15 часа в сградата на „Квадрат 500“ на Национална галерия, 

намираща се в град София, ул. „19-ти февруари“ № 1, в заседателната зала започна 

работата на Комисията за подбор, разглеждане и класиране на участниците в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор 

за балансираща група“, открита с Решение № АСД-11-139/12.06.2020г. на Ярослава 

Бубнова – директор на Националната галерия. Уникален номер на процедурата в 

регистъра на АОП № 05057-2020-0001. 

I. Състав на комисията, назначена от възложителя за отваряне, разглеждане и 

класиране на подадените оферти. 

С оглед първоначалната дата, обявена за отваряне на офертите 20.07.2020г., 

Комисията е назначена със Заповед № РД–14-162/20.07.2020г. на Ярослава Бубнова – 

директор на Националната галерия. Поради стачните действия провеждани в района на 

Народното събрание в деня и часа, обявени за отваряне на офертите, достъпът до 

сградата на „Квадрат 500“ бе ограничен. С оглед на това, публичното заседание на 

комисията по отваряне на офертите бе отложено за 23.07.2020г. от 11:00ч. За съответната 

промяна участниците са уведомени чрез съобщение по партидата на поръчката в 

профила на Купувача, както и всеки от тях е уведомен с отделно електронно съобщение 

на посочения на опаковката електронен адрес за кореспонденция (e-mail). Съставът, в 

който заседава настоящата комисия е съставът, назначен със Заповед № РД–14-

162/20.07.2020г. и потвърден със Заповед № РД–14-169/23.07.2020г. на Ярослава 

Бубнова – директор на Националната галерия. Комисията заседава в следния състав: 

Председател на комисията: 

1. Милена Димитрова – квалификация: правоспособен юрист; 

Членове на комисията: 

1. Диана Юриева Димитрова - длъжност: администратор на уеб сайт в Националната 

галерия; 

2. Радостина Илиева Иванова –главен счетоводител на Националната галерия; 
 

II. Отваряне на постъпилите оферти: 

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП комисията започна своята работа 

съобразно представените оферти за участие с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

2. След като прегледаха имената на участниците в протокола по горната точка, 

всички членове на комисията подписаха декларации по смисъла на по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП. 

3. На публичното заседание по отваряне на офертите не присъстват представители 

на участниците и на средствата за масово осведомяване. Поради тази причина комисията 
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изчака 15 минути след обявения час на заседанието (11:00) и започна разглеждането на 

офертите в 11:15 ч. Представители на участниците не се появиха. 

4. Комисията установи, че в рамките на определения от възложителя краен срок 

за получаване на оферти, са били подадени осем броя оферти, които са с ненарушена 

цялост, в непрозрачни и запечатани опаковки.  

5. Подадени са следните оферти: 

1. Оферта № 1, подадена от „Енерджи Маркет“  АД с вх. № 1/6.7.2020г. , 

постъпила в 10:00ч. 

2. Оферта № 2, подадена от „Енерджи Маркет Глобал" ООД с вх. № 2/ 

14.7.2020г., постъпила в 10:17ч. 

3. Оферта № 3, подадена от „Синергон Енерджи“ ЕООД с вх. № 3/16.7.2020г., 

постъпила в 08:19ч. 

4. Оферта № 4, подадена от „Мост Енерджи“ АД с вх. № 4/16.7.2020г, 

постъпила в 11:08ч. 

5. Оферта № 5, подадена от „КУМЕР“ ООД с вх. № 5/ 17.7.2020г., постъпила 

в 08:22ч. 

6. Оферта № 6, подадена от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД с вх. № 6/ 17.7.2020г, 

постъпила в 09:27ч. 

7. Оферта № 7, подадена от „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД с вх. 

№ 7/ 17.7.2020ч., постъпила в 11:21ч. 

8. Оферта № 8, подадена от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с вх. № 

8/ 17.7.2020г, постъпила в 14:46ч. 

6. Председателят на комисията отвари по реда на тяхното постъпване офертите за 

участие и оповести тяхното съдържание. Първа беше отворена оферта № 1, подадена от 

„Енерджи Маркет“  АД, втора - Оферта № 2, подадена от „Енерджи Маркет Глобал" 

ООД, трета – оферта № 3, подадена от „Синергон Енерджи“ ЕООД, четвърта – оферта № 

4, подадена от „Мост Енерджи“ АД, пета – оферта № 5, подадена от„КУМЕР“ ООД, 

шеста – оферта № 6, подадена от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, седма – оферта № 7, 

подадена от „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД и осма – оферта №8, подадена от 

„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД . 

7. Комисията отвори запечатаната опаковка на всяка от подадените оферти. По 

отношение на всяка от подадените оферти бяха извършени следните действия в следната 

последователност: 

7.1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан, непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ във всяка оферта. Комисията установи, че 

ценовото предложение във всяка оферта е представено в отделен запечатан, непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

7.2. Тримата членовете на комисията подписаха плика с ценовото предложение, 

съдържащо се в съответната оферта. 

7.3. Тримата членовете на комисията подписаха техническо предложение, 

съдържащо се в съответната оферта. 
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7.4. След подписване на техническите и ценовите предложения на участниците, 

председателят оповести съдържанието на съответната оферта. 

След извършване на гореописаните действия публичната част на заседанието 

приключи и комисията продължи своята работа на закрито заседание, в което разгледа 

съдържащите се в офертите на участниците информация и документи.  

III. Разглеждане на постъпилите оферти за съответствието им с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор: 

1.Оферта № 1, подадена от „Енерджи Маркет“  АД. По отношение на представения 

електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства: 

 

По отношение на декларираната в представения от участника eЕЕДОП 

информация, Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

с оглед на което допуска участника до следващия етап – разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

 

2. Оферта № 2, подадена от „Енерджи Маркет Глобал" ООД. По отношение на 

представения електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства: 

 По отношение на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП участникът е декларирал, 

че представя: 

− опис на представените документите 

− ЕЕДОП – в електронен вид (.pdf) на електронен носител CD (1 бр.). 

Съгласно т. 2.2.2., раздел V „Оферта“ от документацията за участие задължителна 

част от офертата на участниците е „Единен европейски документ за обществени поръчки, 

представен задължително в електронен вид (еЕЕДОП), съгласно указанията на т. 3, 

раздел III от документация – образец № 6“. 

След проверка на съдържанието на представения електронен носител (диск) 

комисията установи, че в него се съдържа единствено следната информация: електронен 

файл в .pdf – формат с наименование „Zastrahovka2020”, представляващ удостоверение 

за застраховка от Камарата на архитектите в България, издадено на ландшафтен архитект 

с инициали В.П.Р.  

На представения електронен носител липсва изисквания, съобразно 

документацията за участие ЕЕДОП в електронен формат, в който да е декларирана 

посочената в документацията информация и да е подписан по посочения в 

документацията начин. 

 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участникът следва да представи електронен 

ЕЕДОП, съдържащ информацията, свързана с изискванията за лично съдържание 

и критериите за подбор, изискани в документацията за участие, представен и 
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подписан съобразно изискванията на т. т. 3, раздел III от Документацията за 

участие. 

 

3. Оферта № 3, подадена от „Синергон Енерджи“ ЕООД. По отношение на 

представения електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства: 

Съгласно т. 3.1., раздел IV от документацията на обществената поръчка 

„Участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. 

Минимално изискване: участниците следва да са изпълнили минимум една 

доставка с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката през последните 3 

(три) години, считано до датата на подаване на офертата * Под „сходна с предмета на 

поръчката“ се разбират дейност, свързана с доставка на електрическа енергия за мрежа 

средно или ниско напрежение при свободно договорени цени и осъществяване на 

функциите на координатор на балансираща група. Минималният обем, който следва да 

са доставяли участниците е 750000kWh. Посоченият обем може да е предмет на една или 

повече доставки. 

В съответната част от представения еЕЕДОП участникът е декларирал доставки 

за следните клиенти: „Асенова крепост“ АД и „Монбат“ АД, за които обаче не е посочено 

за какъв вид мрежи е доставяната електроенергия. 

 

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участникът следва да представи нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, от които следва да е видно за какви мрежи е предоставеното 

количество електроенергия, съответното в случай, че по декларираните доставки е 

доставяна електроенергия, която не съответства на минималното изискване (за 

мрежа средно или ниско напрежение), участникът следва да посочи нови доставки, 

чрез които да докаже съответствието си с поставеното минимално изискване. 

 

 4. Оферта № 4, подадена от „Мост Енерджи“ АД. По отношение на 

представения електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства: 

 

По отношение на декларираната в представения от участника eЕЕДОП 

информация, Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

с оглед на което допуска участника до следващия етап – разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

 

 5. Оферта № 5, подадена от „КУМЕР“ ООД. По отношение на представения 

електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства: 
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По отношение на декларираната в представения от участника eЕЕДОП 

информация, Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

с оглед на което допуска участника до следващия етап – разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

 

6. Оферта № 6, подадена от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. По отношение на 

представения електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства: 

  

 Съгласно т. 3.2., раздел III от документацията за участие „В еЕЕДОП се 

предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се представят данни 

относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните 

обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на 

съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя“. 

 Във връзка с обстоятелствата, декларирани в раздел А, Част III на представения 

еЕЕДОП, участникът е посочил, че  Възложителят разполага безплатно със съответната 

информация на следния адрес: https://www.justice.government.bg/ и https://cs.mjs.bg/.  

 Съгласно чл. 35б, ал. 1 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и 

организацията на дейността на бюрата за съдимост право да заявят електронно служебно 

свидетелство за съдимост (ЕССС) имат централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт, както и  Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт чрез 

оправомощени от тях лица. Националната галерия не попада в посочения обхват на лица 

с оглед на което, не разполага с безплатен и свободен достъп до съответните бази данни.  

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД следва да 

представи нов еЕЕДОП, в който да коригира съответната информация, съобразно 

направената от комисията констатация, като отбележи, че съответната 

информация не е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка 

на ЕС. 

 

7. Оферта № 7, подадена от „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД. По отношение 

на представения електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства. 

 

 По отношение на декларираната в представения от участника eЕЕДОП 

информация, Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

с оглед на което допуска участника до следващия етап – разглеждане на 

техническото предложение. 

 

8. Оферта № 8, подадена от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД. По отношение 

на представения електронен ЕЕДОП комисията констатира следните обстоятелства. 

https://www.justice.government.bg/
https://cs.mjs.bg/
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 Участника е представил електронен ЕЕДОП, подписан от лицата И. В. Й. и Н. 

С. А. В представения еЕЕДОП липсва информация в следните части: 

− в част I участника не е попълнил информация относно процедурата за възлагане 

на обществена поръчка: „Идентифициране на възложителя“, „Вид процедура“ 

„Наименование“; „Кратко описание“. От така представения еЕЕДОП не може да 

се установи нито за коя поръчка се подава ЕЕДОП-а, нито пред кой възложител 

има за цел да представи съответната информация участникът; 

− В Част II: Информация за икономическия оператор, участникът не е попълнил 

информацията в следните полета: „Име“; „Улица и номер“, „Пощенски код“, 

„Град“, „Държава“,  „Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо)“, „Ел. поща“, 

„Телефон“, „Лице или лица за контакт“, „Идентификационен номер по ДДС, ако 

е приложимо“, „Ако не е приложимо, посочете друг национален 

идентификационен номер, ако се изисква и е приложимо“ – липсата на посочената 

информация препятства възможността на комисията да установи кой е 

участникът, който представя еЕЕДОП. 

− участникът не е попълнил никаква информация в част III „Основания за 

изключване“ и част IV „Критерии за подбор“, с оглед на което комисията не може 

да установи дали участникът отговаря на изисквания за лично състояние и 

частично, на изискванията, свързани с критериите за подбор. 

 

 В т. 3.1. на раздел III от документацията за участие е посочено „Участникът 

декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 

чрез представяне на попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). Образците на еЕЕДОП (espd-request) и ЕЕДОП (Word) са налични в 

Профила на купувача по преписката на процедурата, като са указани начините на 

попълване и представяне на еЕЕДОП, както и лицата, които следва да го подпишат“. В 

т. 2, раздел III от документацията в секциите „Забележка“ са посочени съответните 

полета от еЕЕДОП, в които е необходимо да се декларира съответната информация, 

свързана с изискванията за лично състояние. В раздел IV от документацията е указано в 

кои части на еЕЕДОП се декларират посочените критерии за подбор. 

 Към еЕЕДОП, участникът е представил на хартиен носител и следните 

документи, касаещи критериите за подбор: референции, издадени от „ТЕЦ Бобов дол“ 

ЕАД, от „Топлофикация София“ ЕАД, от „Топлофикация“- Перник АД и „Въгледобив 

Бобов дол“ ЕООД относно изискването, свързано с изискването на доставки с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Представено е копие на  лицензия за 

търговия с електрическа енергия № Л-349-15/17.01.2011г., удостоверение от 

„Електросистемен енергиен оператор“ ЕАД за вписване на дружеството като търговец и 

координатор на стандартна балансираща група в регистрите на ЕСО. 

 По отношение на така представените документи, комисията установи, че със 

същите се установяват следните обстоятелства  от раздел IV „Критерии за подбор“: 

изискванията по т.1.1.2. и 1.1.3. на т. 1 „Годност“ и изискванията по т.3.1. на т.3 

„Изискванията за техническите възможности“ от документацията за участие.  

 По отношение на представената лицензия за търговия с електрическа енергия 

№ Л-349-15/17.01.2011г., в нея липсва право за упражняване на дейност „Координатор 
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на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. Към лицензията не е 

представен документ за евентуално допълнение на лицензията с права и задължения за 

дейността „координатор на стандартна балансираща група“, с оглед на което не може да 

се установи съответствието на участника със заложеното в т. 1.1.1. на раздел IV 

„Критерии за подбор“ изискване: „Участникът трябва да притежава валидна лицензия за 

„Търговия с електрическа енергия“ и/или „Производство на електрическа енергия“, 

издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), включваща дейността 

„Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, както и 

да е вписан в регистър воден от КЕВР за издадените лицензии, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 

1 от ЗЕ. Когато е налице решение за изменение на лицензията, информацията за него 

също се посочва.“ 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участникът „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ 

ЕООД следва да представи нов подписан електронен ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в които да е 

посочена следната информация: 

− по част I от ЕЕДОП - „Идентифициране на възложителя“, „Вид 

процедура“ „Наименование“; „Кратко описание“. 

− по част II от ЕЕДОП - „Име“; „Улица и номер“, „Пощенски код“, „Град“, 

„Държава“,  „Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо)“, „Ел. поща“, 

„Телефон“, „Лице или лица за контакт“, „Идентификационен номер по 

ДДС, ако е приложимо“, „Ако не е приложимо, посочете друг национален 

идентификационен номер, ако се изисква и е приложимо“. 

− по част III от ЕЕДОП – информация, свързана с личното състояние на 

участника, попълнена съобразно изискванията на т. 2, раздел III от 

документацията за участие. 

− по част IV от ЕЕДОП – информация в раздел A на част IV от ЕЕДОП, в 

която да декларира съответствието си с изискването по т.1.1.1., раздел IV 

от документацията за участие, като подробно опише характеристиките на 

притежаваните лицензии и вписвания – номер, дата на издаване, обхват на 

лицензията, срок на валидност, решение за изменение (в случай че има 

такова), информация за вписването в съответните регистри. Участникът 

следва да попълни и раздел Б на част IV от ЕЕДОП за изискването по т. 

2.1. на раздел IV от документацията за участие, като посочи общия си 

оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 

− Комисията препоръчва информацията, свързана с критериите за подбор, за 

които са представени документи на хартиен носител и комисията е приела, 

че на база на тях участникът отговаря на съответните изисквания също да 

бъде посочена на съответните места в еЕЕДОП. 

Комисията указва на участника, че може да използва генерирания на 

профила на купувача ЕЕДОП, който да попълни чрез системата 
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https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, съобразно указанията на т. 3, раздел III 

от документацията за участие. 
 

Комисията приключи своята работа на 30.07.2020г. в 17:00 часа. Настоящият 

протокол следва да се публикува на профила на купувача по досието на поръчката, като 

в деня на публикуването му в профила на купувача да се изпрати и до всички участници. 

За констатациите, направени в настоящия протокол комисията се събира на заседание и 

на 23.07.20г., 29.03.2020г. и 30.07.2020г. 

Настоящият протокол се изготви на 30.07.2020г.  

Членове на комисията: 

1. Милена Стоянова Димитрова:……… 

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

2. Диана Юриева Димитрова:…… 

 

3. Радостина Илиева Иванова:…                                  ………….; 

 

 

 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

