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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 
 

Вх. № ПО-05-70/27.05.2020 г.                                                                  УТВЪРДИЛ……/п/……..………… 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

/инж. Д. Димов/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА 27.05.2020 г. 

 

 
ПРОТОКОЛ № 3 (препис) 

от дейността на комисия, назначена със заповед № ПО-05-48/06.04.2020 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 
Решение ПО-05-21/02.03.2020 г. на Директора на Териториално Поделение „Държавно горско 

стопанство –гр. Сливен” 

 
Днес, 13.05.2020 г., в 10,00 часа, в град Сливен, в административната сграда на ТП ДГС Сливен в 

заседателната зала се проведе ще проведе публично заседание за провеждане на публичен жребий за 

горепосочената обществена поръчка, относно определяне на участниците за класиране на първо и второ 

място. 

Публичният жребий ще се проведе между „Енерджи Маркет Глобал” ООД и „Кумер” ООД за 

класиране на първо място и между „Енерджи Маркет” АД и „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД за 

класиране на второ място. 

 

Публичният жребий ще се проведе съгласно ЗОП, ППЗОП и условията по протоколно решение № 1, т. 

2.2 и т. 2.3 от протокол № 2/29.04.2020 г. комисия в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красияким Якимов – „Зам.директор” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Светла Цанева - „Пом. лесничей” при ТП „ДГС Сливен”                    

2. Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

3. инж. Диана Михалкова  – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
4. Соня Колева – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

Присъстваха всички редовни членове. Съобщено бе, че за провеждане на откритата процедура са 
валидни разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

Настоящото заседание е публично, ЧЕТВЪРТО по ред, провежда се в изпълнение на разпоредбите на 

чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с протоколно решение № 1, т. 2 от Протокол № 2/08.05.2020 г., 

относно дата, място и час за провеждане на публичен жребий между „Енерджи Маркет Глобал” ООД 

и „Кумер” ООД за класиране на първо място и между „Енерджи Маркет” АД и „МОСТ 

ЕНЕРДЖИ” АД за класиране на второ място. 

 

Заседанието е публично и присъствието на законните представители на класираните участници или 

техни упълномощени представители е препоръчително. На заседанието могат да присъстват 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, включително и при предвидените санитарно - хигиенни изисквания, във връзка с 

разпространението на COVID-19 в Република България. 
Комисията ще проведе заседанието, съответно публичния жребий независимо от обстоятелствата по 

присъствие на един или двамата участника или неприсъствие на нито един от представителите на 
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класираните участници. Неприсъствието на управители или упълномощени представители на 
участниците не е основание за отлагане на заседанието по провеждане на жребия. 

На заседанието не присъстват 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, включително и при 

предвидените санитарно - хигиенни изисквания, във връзка с разпространението на COVID-19 в 

Република България. 
 

Председателят на комисията разбърка добре непрозрачните листчета с имената на кандидатите 

класирани на Първо място, а именно кандидати „Енерджи Маркет Глобал” ООД и „Кумер” ООД. 

След което издърпа едно от тях, отвори го и гласно съобщи, че това е кандидатът „Енерджи Маркет 

Глобал” ООД. 
 

Председателят на комисията разбърка добре непрозрачните листчета с имената на кандидатите 
класирани на трето място, а именно кандидати „Енерджи Маркет” АД и „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД. 

След което издърпа едно от тях, отвори го и гласно съобщи, че това е кандидатът „МОСТ ЕНЕРДЖИ” 

АД. 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

Предвид проведения публичен жребий, комисията прави следното класиране: 
 

НА ПЪРВО МЯСТО КЛАСИРА: 

Участник № 4: „Енерджи Маркет Глобал” ООД с предлагана цена за изпълнение на доставката за 1 

kWh дневна електроенергия в размер на 0,12 лева (нула лева и дванадесет стотинки) без ДДС, 

съответно 0,14 лева (нула лева и четиринадесет стотинки) с включено ДДС. 

 

НА ВТОРО МЯСТО КЛАСИРА: 

Участник № 5: „КУМЕР” ООД с предлагана цена за изпълнение на доставката за 1 kWh дневна 

електроенергия в размер на 0,12 лева (нула лева и дванадесет стотинки) без ДДС, съответно 0,14 лева 

(нула лева и четиринадесет стотинки) с включено ДДС. 

 

          НА ТРЕТО МЯСТО КЛАСИРА: 

Участник № 3: „МОСТ ЕНЕРДЖИ”АД с предлагана цена за изпълнение на доставката за 1 kWh 

дневна електроенергия в размер на 0,13 лева (нула лева и тринадесет стотинки) без ДДС, съответно 
0,16 лева (нула точка едно шест) с включено ДДС; 

 

 
Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3, предложение първо от ЗОП, 

като същият се публикува в профила на купувача към електронната преписка на процедурата на 

основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП. При публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от 
ЗОП, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, към електронната преписка на профила на купувача на адрес: 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/4019. 

 

Комисия: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …/п/…./заличено по реда на чл.37 от ЗОП/….                           

                /инж. Кр.Я – Зам. Директор „Дърводобив” / 

ЧЛЕНОВЕ:   
1. …/п/…./заличено по реда на чл.37 от ЗОП/….                           

/Светла Цанева - „Пом. лесничей” при ТП „ДГС Сливен”                    

                                                                                                                                                                                 

2. …/п/…./заличено по реда на чл.37 от ЗОП/….                           
/Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен”/                    

 

3. …/п/…./заличено по реда на чл.37 от ЗОП/….                           
/инж. Диана Михалкова  – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”/                    

 

4. …/п/…./заличено по реда на чл.37 от ЗОП/….                           
/Соня Колева – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен”/         
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