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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - ГР.СЛИВЕН 
Гр.Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77 

 
 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 
Относно: Провеждане на публичен жребий по 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-
41/11.02.2020г. на директора на ЮИДП ДП. 

 
СЪОБЩЕНИЕ: 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
На основание чл. 58, ал. 3, предложение последно от ППЗОП, съгласно 

протоколно решение № 1, т. 2.1 от протокол № 2/28.04.2020 г. от публично заседание 
на горепосочената комисия, с настоящето Ви уведомяваме, че на 12.05.2020 год. от 
10,00 часа в административната сграда на ЦУ на ЮИДП ДП, в гр. Сливен, ул. 
„Орешака” № 15А – в заседателна зала, комисия, назначена със заповеди № РД-10-
107/23.03.2020 г. на директора на ЮИДП гр. Сливен, ще проведе публично заседание за 
провеждане на публичен жребий за горепосочената обществена поръчка, относно 
определяне на участника за класиране на второ място. 

Публичният жребий ще се проведе между „Енерджи Маркет” АД и „Кумер” 
ООД. 

Публичният жребий ще се проведе съгласно ЗОП, ППЗОП и условията по 
протоколно решение № 1, т. 2.2 и т. 2.3 от протокол № 2/28.04.2020 г. 

При провеждане на жребия право да присъстват имат законните представители на 
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва процесът. 

Неприсъствието на управители или упълномощени представители на участниците 
не е основание за отлагане на заседанието по провеждане на жребия. 

Настоящото съобщение се публикува на профила на купувача към електронната 
преписка на обществената поръчка, съгласно протоколно решение № 1, т. 2.4 от 
протокол № 2/28.04.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:……/п/ заличен на осн. чл. 37 от ЗОП.... 
           инж. Михаил Михаилов 
 


