
 

 

           „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН 
         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ МАДЖАРОВО 

                  гр.Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 
 

 
изх. № ПО-09-49/24.06.2020г.  

 

ПРОТОКОЛ №3 
 

Днес 23.06.2020г. в сградата на ТП ДГС Маджарово, комисия, назначена 
със Заповед № РД-10-59/03.06.2020г. на Директора на ТП ДГС Маджарово за 
провеждане на процедура за обществена поръчка  по ЗОП – открита процедура 

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-10-35/31.03.2020г., регистрирано в АОП под № 969782 и Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с № 
972542 във връзка с приемане на Закон за мерките и действията по време на 
извънредното положение в ДВ. Бр. 28 от 24.03.2020г., публикувано обявление № 
ID 969780 в РОП, в състав: 

 

 1. Председател: инж. Соня Бъчварова-Каратонева – зам. директор при ТП 
ДГС Маджарово; 
 
  2. Членове: адв. Анастасия Йорданова – юрист; 
            Ана Георгиева – гл. счетоводител при ТП ДГС Маджарово; 
            Крестина Владимирова – счетоводител-касиер при ТП ДГС 
Маджарово; 
    инж. Марко Янев – н-к ГСУ при ТП ДГС Маджарово; 
 

Се събра на открито заседание да отвори, разгледа и класира 
представените в плик „Предлагани ценови параметри”, ценови предложения на 
допуснатите до този етап участници в процедурата. За датата, часа  и мястото 
на отваряне на ценовите предложения, участниците са информирани със 
съобщение, публикувано в профила на купувача, съгл. чл.57, ал.3 от ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на  
участниците и представители на  средствата за масово осведомяване. 

Комисията констатира, че плика „Предлагани ценови параметри”, на 
допуснатият участник „Мост Енерджи“ АД, гр.София, е с ненарушена цялост, 
има положен подпис на членовете на комисията и председателят пристъпи към 
отварянето му. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на 
участника: 

1.„Мост Енерджи“ АД, гр.София –  е направил ценово предложение за 
консумиран 1 kWh електроенергия без такса „Задължения към обществото„, 
акциз и ДДС в размер на 0.12 /нула точка едно две/ лева без ДДС, респективно 
0.14 /нула точка едно четири/ лева с ДДС.   
  

Комисията констатира, че плика „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатият участник „Кумер“ ООД, гр.София, е с ненарушена цялост, има 
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положен подпис на членовете на комисията и председателят пристъпи към 
отварянето му. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на 
участника: 

2. „Кумер“ ООД, гр.София – е направил ценово предложение за 
консумиран 1 kWh електроенергия без такса „Задължения към обществото„, 
акциз и ДДС в размер на 0.11 /нула точка едно едно/ лева без ДДС, респективно 
0.13 /нула точка едно три/ лева с ДДС.   

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на 
участника: 

3. „АСМ Енерджи“ ООД, гр.София –  е направил ценово предложение за 
консумиран 1 kWh електроенергия без такса „Задължения към обществото„, 
акциз и ДДС в размер на 0.18 /нула цяло и осемнадесет стотни/ лева без ДДС, 
респективно 0.216 /нула цяло двеста и шестнадесет хилядни/ лева с ДДС.    

С тези действия приключи публичната част от заседанието и комисията 
продължи работата си в закрито заседание. 

При разглеждане на ценовите предложения на участниците, комисията 
констатира, че същите са съгласно приложеният в документацията образец, 
надлежно попълнени и подписани. Участниците са посочили, че предложената 
от тях цена включва, цената на нетна, активна, електрическа енергия, цената 
на доставка на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката 
на електрическата енергия, разходи за балансиране, за прогнозиране на 
потреблението, за изготвяне и администриране на прогнозните графици (на 
дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група 
и всички други разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.  

Участниците са посочили, че предлаганата от тях цена за доставка на 
нетна, електрическа енергия не включва определените от КЕВР цена за пренос 
и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп 
през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и 
ДДС. Участниците са посочили, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за 
участие в балансиращата група, извън предложената от него цена. В случаите 
на небаланси на електрическа енергия същите ще са за негова сметка, както и 
че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да се начисляват допълнително суми за излишък и 
недостиг и че Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща 
група и няма да поема разходите за небаланси. Комисията констатира, че 
предложенията на участниците са в съответствие с изискванията на 
Възложителя, поради което комисията, 

   

РЕШИ: 
    Класира участниците по предвиденият критерий „най-ниска цена„ както 

следва: 
1. Първо място - „Кумер” ООД , гр.София с предложена цена в размер на 

на 0.11 /нула точка едно едно/ лева без ДДС. 
2. Второ място – „Мост Енерджи“ АД, гр.София с предложена цена в 

размер на  0.12 /нула точка едно две/ лева без ДДС.  
3. Трето място – „АСМ Енерджи“ ООД, гр.София с предложена цена в 

размер на  0.18 /нула цяло и осемнадесет стотин/ лева без ДДС.  
 

    Предлага на Възложителя - Директора на ТП ДГС Маджарово да сключи 
договор за процедурата 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” с 
класираният на първо място участник „Кумер“ ООД, гр.София, ЕИК 200907117. 



     В съответствие с разпоредбите на  чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 
от ППЗОП, комисията ще изготви доклад за резултатите от работата си, който 
ведно с протоколите и цялата документация, ще бъде предадена на 
Възложителя. 

Комисия в състав: 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Соня Бъчварова Каратонева –  …………П……….. 
 
 2. адв. Анастасия Йорданова – .......................П............... 
 
 3. Ана Георгиева – .........................................П.................. 
 
 4. Крестина Владимирова – ..........................П................. 
 

           5. инж. Марко Янев – .....................................П................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


