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П Р О Т О К О Л  №2 

 
 

    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”  
  
 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. Костадинка Василева-касиер при ТП"ДГС Хасково" 
   4.Мария Стамболова –счетоводител при ТП ДГС Хасково 

 
 На 29.09.2017г.. в 11.00 ч. в административната сграда на ТП ДГС Хасково -  

гр.Хасково, комисията за разглеждане, оценяване и класиране на ценови предложения на 
участниците.  

1. „Мост Енерджи" АД ЕИК 201325372 , адрес за кореспонденция: гр. София, район 
Витоша, бул."България" №118, представлявано от Тони Латева Тенева-изпълнителен 
директор  

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП отварянето на ценовите оферти е публично, за което 
комисията е уведомила заинтересованите лица чрез съобщение в Профила на купувача. 

На заседанието не присъства представител на участника. 
Комисията пристъпи към отваряне на Плик  "Предлагани ценови параметри" : 
Участник -  „Мост Енерджи" АД ЕИК 201325372, оферта с вх.№ПО-05-42/19.09.2017г 
След отваряне на плик "Предлагани ценови параметри",  комисията обяви: 
 
1. Посочената ценова оферта е в съответствие с образец Приложение №7 от 

документацията за участие.  
2. Предложената стойност за доставка на 1 MWh е: 
 -  95.03    /деветдесет и пет лева 0,03 / 
 
Комисията въз основа на подадените оферти и резултатите от оценяването на 

ценовите предложения и в съответствие с изискванията на Възложителя,  класира 
участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване за  „Доставка на нетна 
електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група”, както следва: 

 
  I. Първо място - „Мост Енерджи" АД ЕИК 201325372 , адрес за 
кореспонденция: гр. София, район Витоша, бул."България" №118, представлявано от 
Тони Латева Тенева-изпълнителен директор при предложена стойност за за доставка 
на 1 MWh в размер на 95.03    /деветдесет и пет лева 0,03 / лева без ДДС. 

  II. Второ място -  няма 
  
 



Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Хасково, за „Доставка на нетна 
електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група” , да сключи договор 
с класирания на първо място участник: „Мост Енерджи" АД ЕИК 201325372. 
  
 Протоколът е съставен и подписан от членовете на комисията на 29.09.2017г.  

 
         
        КОМИСИЯ: 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ:……П……..   

          / Шенер Енвер / 
 
 
        Членове:1………П……………   

         / Фани Христова / 
 
 
         2……………П………….. 
         / инж.Христо Славчев/ 
 
 
         3…………П………….. 
         /Костадинка Василева/  

          
  
                      4…………П…………..   

                         / Мария Стамболова /                       
             

            
  
                         


