
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
 ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП – гр.СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”  

8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail:dgsnovazagora@uidp-sliven.com, факс 0457/63631 

 
 

            РЕШЕНИЕ 

          № РД – 10 – 3 

                                                               гр. Нова Загора, 07.01.2020 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско 

напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 

месеца“, открита с решение РД-10-50 от 28.10.2019 г.на директора на ТП „Държавно горско 

стопанство Нова Загора” гр. Нова Загора.  

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6 и чл. 108, т. 1 във връзка с чл. 109 от Закона за 

обществените поръчки и като приемам констатациите и изводите, отразени в Доклад с вх. № 

ПО-05-3 от 07.01.2020 г., предаден ми заедно с цялата документация от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-70/05.12.2019 г. за разглеждане, оценка и 

класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско 

напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“, 

открита с мое решение № РД-10-50 от 28.10.2019 г.,  

 
 

                                                                 РЕШИХ: 

ОБЯВЯВАМ следното класиране на допуснатите до участие в процедурата участници, 

въз основа на икономически най – изгодната оферта, чрез прилагане на критерия „Най – 

ниска цена”, като цената не е единствения критерий за възлагане, в съответствие с чл.70, 

ал.1 и  ал.2 от ЗОП.   

I. Класирам:   

 Класиран на първо място участник със 100 точки : „АСМ Енерджи” ООД, ЕИК: 

202836900, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 11,  

представлявано от заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД в 

качеството им на управители, с предложена цена за консумиран 1 kWh дневна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС  - 0,189 лева без ДДС 

и предложена цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения към 

обществото”, акциз и ДДС – 0,11 лева без ДДС. 

Класиран на второ място участник с 95,8657 точки : „КУМЕР” ООД, ЕИК: 

200907117, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Бяло поле” №3, ет. 4, офис 12, 

представлявано от заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД в качеството на управител, с предложена 

цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, 

акциз и ДДС  - 0,19303 лева без ДДС и предложена цена за консумиран 1 kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС – 0,19303 лева без 

ДДС. 

 Класиран на трето място участник с 91,14445  точки : „Мост Енерджи” АД, ЕИК: 



201325372, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” № 118, представлявано от заличен 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД в качеството на изпълнителен директор, с предложена цена за 

консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и 

ДДС  - 0,20303 лева без ДДС и предложена цена за консумиран 1 kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС – 0,20303 лева без 

ДДС. 

Въз основа на горното класиране и на основание чл. 109 от ЗОП, ОПРЕДЕЛЯМ за 

изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества 

активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на 

координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“, открита с мое 

решение № РД-10-50 от 28.10.2019 г. : „АСМ Енерджи” ООД, ЕИК: 202836900, вписано в 

регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 11,  представлявано от 

заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД в качеството им на 

управители, с предложена цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС  - 0,189 лева без ДДС и предложена цена за 

консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и 

ДДС – 0,11 лева без ДДС. 

II. Отстранените участници: няма. 

III. На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка с участника класиран на първо място и определен за изпълнител. 

1. Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила на 

настоящето решение за определяне на изпълнител. 

2. Преди сключването на договора, участникът избран за изпълнител следва да 

представи изискуемите документи по чл. 58 за липса на обстоятелства по чл. 54 от 

ЗОП и гаранция за изпълнение на договора, представляваща 3% от стойността на 

поръчката. 

IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 

конкуренцията. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196 и сл. от ЗОП. 

V. Срок за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото 

решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му. 

VI. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на 

класираните и на отстранените участници в процедурата в тридневен срок от издаването му. 

 VII. На основание на чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от 

ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при спазване 

разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.  

VIII. На основание на чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от 

ППЗОП, протоколите и доклада на комисията да се публикуват в профила на купувача, при 

спазване разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

IX. Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани 

протоколите и доклада от работата на комисията - на адрес:  http://www.uidp-

sliven.com/procedures/3527. 

                                                                                                  

  
                                                        

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД……… 
                                                                

/ДИРЕКТОР ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА” - заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/                                 
 


