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                        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 
               ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 

                      6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 

 
 

П Р О Т О К О Л  №1 
 

    От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-10-193 от 25.09.2017 
год. на Директора на ТП „ДГС Хасково” - гр. Хасково за разглеждане, оценка и 
класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на 
оператор на балансираща група”, открита с Решение № РД-10-162 от 14.08.2017г. 
на Директора на ТП „ДГС Хасково”  

   Днес, 25.09.2017 год. в 11:00 часа,  комисия в състав: 
 Председател:  Шенер Енвер - гл.счетоводител ТП “ДГС Хасково” 
       Членове:   1. Фани Христова – правоспособен юрист 
   2. инж.Христо Славчев- Началник ГСУ при ТП"ДГС Хасково" 
   3. инж.Илин Ставрев -лесничей при ТП"ДГС Хасково" 
   4.Мария Стамболова –счетоводител при ТП ДГС Хасково 
 след получаване на извлечение от регистъра с постъпилите предложения на 
участниците в обществена поръчка с „Доставка на нетна електрическа енергия и 
избор на оператор на балансираща група”, започна своето първо заседание, което 
се проведе в административната сграда на ТП „ДГС Хасково” - гр. Хасково. 

В законоустановения срок до 16:00 часа на 20.09.2017г. е постъпила оферта 
от: 

1. „Мост Енерджи" АД ЕИК 201325372 , адрес за кореспонденция: гр. София, 
район Витоша, бул."България" №118, представлявано от Тони Латева Тенева-
изпълнителен директор; офертата е входирана в деловодството на ТП ДГС Хасково 
в 11:59 ч, с вх.№ ПО-05-42/19.09.2017г. 

На заседанието не присъстваха представители на кандидатите. 
 Преди да постъпи към отваряне на офертите, членовете на комисията 
подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представената оферта 
по описания в регистъра ред:  

I. „Мост Енерджи" АД ЕИК 201325372 - при проверка на представената 
оферта, комисията констатира: 

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 
цялост адресиран до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и адрес за 
кореспонденция на участника в процедурата. Пликът е оформен съгласно 
изискванията на документацията за участие в процедурата и може да бъде 
отворен. 

2. След отваряне на опаковката се установи, че той съдържа запечатан 
непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"  както и техническо 
предложение за изпълнение на поръчката. 

Плик  „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение за 
изпълнение на поръчката се подписаха от трима членове на комисията , без да се 
разглеждат по същество.  

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 
опаковката софертата и провери съответствието им с представения опис, съгласно 
предварително обявените условия и констатира: 
1. ЕЕДОП, подписан от изпълния директор и от управителя и членовете на съвета 
на директорите ; 
 1.1. В Част IV, Раздел А "Годност" , участникът е посочил, че разполага с валидна 
лицензия за търговия с електрическа енергия с №Л-355-15/20.04.2011г., ведно с 
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решения на ДКЕВР, допълващи лицензията с права и задължения на координатор 
на стандартна балансираща група, като са посочени линкове за достъп. 
 1.2. Посочен е линк за връзка с Регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на 
стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC 
код и със статус "активен". 
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката -Приложение № 3 
3. Декларация  по чл. 39, ал.3, т. 1"в" от ППЗОП- Приложение № 4 
4. Декларация  по чл. 39, ал.3, т. 1"г" от ППЗОП- Приложение № 5 
5. Декларация  по чл. 39, ал.3, т. 1"д" от ППЗОП- Приложение № 6 
6. Списък на документите, съдържащи се офертата -Приложение № 9 
7.ПЛИК"Предлагани ценови параметри" 
 Комисията извърши проверка на представените документи и съответствието 
им с изискванията и критериите за подбор, съгласно предварително обявените 
условия. След приключване на проверката и с оглед на установеното, участникът 
"Мост Енерджи"АД гр.София, ЕИК201325372, продължава по-нататъшното си 
участие в процедурата, като техничестото предложение за изпълнение на 
поръчката ще бъде разгледана по реда и условията на документацията.  

 
Комисията преминава към разглеждане „Предложение за изпълнение на 

поръчката”- Приложение № 4: 
1. „Мост Енерджи" АД ЕИК 201325372  
- комисията разгледа и установи, че техническото предложение е изготвено 

съгласно приложението и съдържа всички изисквания на възложителя. Участникът 
отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя и се допуска до по-
нататъшно разглеждане, оценяване и класиране на ценовото предложение 

 
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията ще изпрати настоящият 

протокол, съдържащ констатациите относно съответствието на участника с 
изискванията към лично състояние и критериите за подбор, съгласно 
документацията за участие, в деня на публикуването му в Профила на купувача .  

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, председателята на комисията изготви и 
подписа съобщение за датата, часа и място на отваряне на ценовите предложения, 
което ще се публикува в Профила на купувача. 

На основание чл.24, ал.1 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в 
Профила на купувача. 

            
       КОМИСИЯ: 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ:……п……….. 

          / Шенер Енвер / 
 
 
        Членове:1…………п………… 

         / Фани Христова / 
 
 
         2…………п………….. 
         / инж.Христо Славчев/ 
 
 
         3…………п………….. 
         /инж.Илин Ставрев/ 

           
  
                      4…………п………….. 

                         / Мария Стамболова /                       
             


