
„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД 
Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП с 

предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД“ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №3 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД, открита с Решение № 39 
от 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД 

 
 

Днес, 20.09.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 
„Пазари Възраждане“ ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, сграда №10, се 
проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №190 от 18.06.2019 г. на 
Изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, със задача да извърши преглед, 
оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в процедура Публично състезание 
за възлагане на обществена поръчка при реда и условията на Глава 25та от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа 
енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД“, открита с Решение №39 от 
21.05.2019г. на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 
 
Председател: адв. Николай Ланджев – адвокат на „Пазари Възраждане“ ЕАД 
 
Членове:  
1. Ивета Тодорова – главен счетоводител на „Пазари Възраждане“ ЕАД, 

2. инж. Иво Иванов – главен експерт в администрацията на „Пазари Възраждане“ 
ЕАД, 

3. Божидар Стоянов – експерт в администрацията на „Пазари Възраждане“ ЕАД, 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 

Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно закрито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 

 
След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 

спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата, 
Председателят на Комисията откри заседанието в 10:30 часа. 

 

I. На основание Решенията, приети от нея на проведеното предходно заседание и 
обективирани в Протокол №2 от 17.09.2019 г., изразяващи се в: 

(1) направено до Възложителя предложение да отстрани от участие в 
процедурата конкретен Участник, а именно:  

„ЕНЕКОД“ АД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 10, както и на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 

съответно,  

(2) изразено становище и предложение всички останали Участници в 
процедурата да бъдат допуснати до етап преглед и анализ по същество на 
Техническите им предложения,  
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Комисията, в качеството си на помощен орган на Възложителя, продължи работата в 
настоящето заседание, целта на което е да се извърши преглед и съпоставка на направените 
от всеки един от допуснатите Участници Предложения за изпълнение на обществената 
поръчка, с конкретните условия към изпълнението на дейностите, предмет на възлагане, 
поставени с изискванията на Възложителя, утвърдени за целите на настоящата процедура. 

 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Техническото предложение на недопуснатия 
Участник индивидуализиран по-горе, по отношение на когото е установено, че не 
отговаря на одобрени и утвърдени от Възложителя минимални изисквания за 
технически и професионални способности, не подлежи на преглед и последваща 
оценка.  

  

II. След така направеното процедурно уточнение, Комисията пристъпи към преглед 
на Техническите предложения на допуснатите Участници, следвайки при разглеждането 
им поредността на първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 
1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД - оферта с вх. № 100 от 12.06.2019 г.: 
 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от Документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното: 

 Обективирано е волеизявление от страна на Икономическия оператор, че желае да 
участва в провежданата процедура, както и да осъществи изцяло поръчката в съответствие 
с условията на Документацията за участие и утвърдените с нея изисквания на Възложителя; 

 Направено е потвърждение, че Участникът се е запознал с всички условия и 
изисквания на Възложителя, одобрени с Документацията за участие, както и с предмета на 
обществената поръчка, едновременно с което е вписана и декларация, че ги приема изцяло 
и без възражения; 

 Участникът е декларирал, че има възможност да доставя в срок и с необходимото 
качество, цялото прогнозно количество електрическа енергия, посочено в Документацията 
за участие в процедурата (приблизително 1 680 MWh); 

 Дадена е и гаранция, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще 
доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно изискванията на Закона за 
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

 Дружеството е поело ангажимент, съгласно който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще поеме отговорността за балансиране, 
едновременно с което е декларирало, че именно в това си качество („координатор на 
балансираща група“) ще включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като 
участник (непряк член) в стандартната си балансираща група, без Възложителя да заплаща 
такса за участие.  

 Икономическият оператор е поел ангажимент, според който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще осигури прогнозиране на потреблението на 
Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на 
Възложителя; 

 Представена е декларация, съобразно която, при изпълнението на обществената 
поръчка, Икономическият оператор ще:  

- продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в местата 
на доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия, приети с 
Решение на КЕВР; 
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- включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на 
стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща 
такса за това; 

- извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че да 
осигури качественото и своевременно изпълнение на задълженията си; 

- издава данъчни фактури за полученото от Възложителя количество енергия, в 
указаните срокове; 

- уведомява Възложителя в необходимия срок, при: (1) невъзможност или забавяне в 
изпълнението на задълженията му, (2) промяна на лицата, които го представляват или са 
упълномощени да извършват действия по изпълнението на обществената поръчка, (3) 
промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури, 
в номерата на банковите сметки и др.; 

- спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 
Наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на оператора на електропреносна 
мрежа (ОЕМ), така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия; 

-  осигури необходимия софтуер за окрупняване (групиране) на информацията като 
показание на виртуален електромер; 

- осигурява прогнозиране на потреблението на Възложителя и ще извършва 
планиране и договаряне на необходимите количества нетна активна ел. енергия; 

- изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия, които ще са 
съобразени с очаквания часови товар и които ще се изпращат към системата за 
администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с 
ПТЕЕ; 

- осигурява качество на доставяната ел. енергия; 

- осигурява мониторинг на всяка измервателна точка, достъпна за Възложителя on 
line. 

 Потвърден е срока за изпълнение на договора, определен и оповестен от 
Възложителя, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на 
първия регистриран график, или до изчерпване на определения от Възложителя бюджетен 
лимит, в размера, посочен в Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в процедурата; 

 Дадено е обещание, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител на 
обществената поръчка, Икономическият оператор ще сключи договора по надлежен начин 
и в законоустановения срок. 

 
В приложение към обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил и декларация за съгласие за събиране, съхранение и 
обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена по одобрения образец №4 от 
Документацията. 

 

След осъществения от нея на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ 
в тяхната цялост и взаимообвързаност на конкретните данни и информация, 
съдържащи се в Техническото предложение на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Комисията 
счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде 
допуснато до оценка и класиране. 

 
2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД - оферта с вх. № 101 от 17.06.2019 г.: 
 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от Документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното: 
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 Обективирано е волеизявление от страна на Икономическия оператор, че желае да 
участва в провежданата процедура, както и да осъществи изцяло поръчката в съответствие 
с условията на Документацията за участие и утвърдените с нея изисквания на Възложителя; 

 Направено е потвърждение, че Участникът се е запознал с всички условия и 
изисквания на Възложителя, одобрени с Документацията за участие, както и с предмета на 
обществената поръчка, едновременно с което е вписана и декларация, че ги приема изцяло 
и без възражения; 

 Участникът е декларирал, че има възможност да доставя в срок и с необходимото 
качество, цялото прогнозно количество електрическа енергия, посочено в Документацията 
за участие в процедурата (приблизително 1 680 MWh); 

 Дадена е и гаранция, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще 
доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно изискванията на Закона за 
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

 Дружеството е поело ангажимент, съгласно който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще поеме отговорността за балансиране, 
едновременно с което е декларирало, че именно в това си качество („координатор на 
балансираща група“) ще включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като 
участник (непряк член) в стандартната си балансираща група, без Възложителя да заплаща 
такса за участие.  

 Икономическият оператор е поел ангажимент, според който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще осигури прогнозиране на потреблението на 
Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на 
Възложителя; 

 Представена е декларация, съобразно която, при изпълнението на обществената 
поръчка, Икономическият оператор ще:  

 - извършва продажба на Възложителя на договорените количества електрическа 
енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ; 

 - включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на 
стандартна балансираща група с координатор „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, без 
Възложителя да заплаща такса за участие; 

 - оказва съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя; 

 - извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента 
Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) така, че да осигури изпълнението на 
настоящата поръчка; 

 - уведомява Възложителя в посочените срокове при: невъзможност или забавяне на 
изпълнението на задълженията му; промяна в лицата, които го представляват или са 
упълномощени да извършват действие по тази поръчка; промяна в данните на регистрация, 
в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.; 

 - предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорени в договора 
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в процедурата; 

 - спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и 
Наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори, така че да 
не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия; 

 - изготвя дневните почасови товарови графици за срока на договора, като дневния 
график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график ще обхваща 
24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден; 

 - изпраща почасовите дневни графици за доставка на НПО, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ и своевременно администриране на графиците и обмен на 
информация с НПО; 
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 - регистрира графици за доставка на електроенергия през уеб портал, като ще 
генерира различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени 
количества електроенергия, небаланси; 

 - поддържа и предава електронната база данни от данни за часовото и месечното 
електропотребление на Възложителя; 

 - координира и балансира количествата нетна електрическа енергия; 

 - ежемесечно, след издаване на фактурата за измерените количества електрическа 
енергия, ще представя на Възложителя справка (електронна таблица) на договорените и 
измерените количества електроенергия и небаланси – поддържане и предаване на  
електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Възложителя; 

 - отговаря на изискванията за финансово гарантиране на сделките с балансираща 
енергия пред НПО, както и ще заплаща разходите за балансиране на балансиращата група, 
съгласно изискванията и условията на ПТЕЕ. 

 - осигури мониторинг на всяка измервателна точка, достъпна за Възложителя – on 
line. 

 Потвърден е срока за изпълнение на договора, определен и оповестен от 
Възложителя, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на 
първия регистриран график, или до изчерпване на определения от Възложителя бюджетен 
лимит, в размера, посочен в Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в процедурата; 

 Дадено е обещание, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител на 
обществената поръчка, Икономическият оператор ще сключи договора по надлежен начин 
и в законоустановения срок; 

 
В приложение към обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил и декларация за съгласие за събиране, съхранение и 
обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена по одобрения образец №4 от 
Документацията. 

 

След осъществения от нея на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ 
в тяхната цялост и взаимообвързаност на конкретните данни и информация, 
съдържащи се в Техническото предложение на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, Комисията счита, че същото отговаря на изискванията 
на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка и класиране. 

 
3. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД - оферта с вх. № 102 от 17.06.2019 г.: 
 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от Документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното: 

 Обективирано е волеизявление от страна на Икономическия оператор, че желае да 
участва в провежданата процедура, както и да осъществи изцяло поръчката в съответствие 
с условията на Документацията за участие и утвърдените с нея изисквания на Възложителя; 

 Направено е потвърждение, че Участникът се е запознал с всички условия и 
изисквания на Възложителя, одобрени с Документацията за участие, както и с предмета на 
обществената поръчка, едновременно с което е вписана и декларация, че ги приема изцяло 
и без възражения; 

 Участникът е декларирал, че има възможност да доставя в срок и с необходимото 
качество, цялото прогнозно количество електрическа енергия, посочено в Документацията 
за участие в процедурата (приблизително 1 680 MWh); 
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 Дадена е и гаранция, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще 
доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно изискванията на Закона за 
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

 Дружеството е поело ангажимент, съгласно който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще поеме отговорността за балансиране, 
едновременно с което е декларирало, че именно в това си качество („координатор на 
балансираща група“) ще включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като 
участник (непряк член) в стандартната си балансираща група, без Възложителя да заплаща 
такса за участие.  

 Икономическият оператор е поел ангажимент, според който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще осигури прогнозиране на потреблението на 
Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на 
Възложителя; 

 Представена е декларация, съобразно която, при изпълнението на обществената 
поръчка, Икономическият оператор ще:  

 - осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставя количества нетна 
активна електрическа енергия за всички обекти на Възложителя с качество и по ред, 
съгласно предвиденото в ЗЕ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените 
отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, 
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 
количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

 - включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) 
в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие, както и 
санкции за излишък или недостиг на небалансите; 

- поеме отговорността за балансиране, като урежда отклоненията от заявените 
количества; 

- регистрира обектите на Възложителя на либерализирания пазар на електроенергия 
по свободно договорени цени и ще извърши необходимите действия за смяна на 
координатор на балансираща група, съгласно действащото законодателство, като поеме 
съответните разходи; 

- осигури прогнозиране на потреблението на Възложителя, вкл. администриране на 
часовите графици за потребление, като ще изпраща почасови дневни графици за доставка 
на ел. енергия, за да гарантира своевременно администриране и обем на информация с 
НПО. Посочено е, че дневните почасови товарови графици за срока на договора ще бъдат 
общ вид на очаквания часови енергиен товар в нормален работен ден, почивни или 
празнични дни, както и по време на планирани ремонти и ще обхващат 24 часа, започвайки 
от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден; 

- поддържа и предава електронната база данни за часовото и месечното потребление 
на Възложителя в системата за администриране на пазара; 

- осигури постоянен достъп на Възложителя до изградената от Дружеството система 
за мониторинг на всяка измервателна точка, предмет на поръчката; 

- осигури администрирането на нормативно определените разходи за достъп и 
пренос, чрез заплащането им от името на Възложителя на съответното лицензирано 
електроразпределително дружество; 

- спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и Наредбите към него, както и 
ПТЕЕ и разпорежданията на оператора на електропреносната мрежа, така че да не бъде 
отстранен от пазара на балансираща енергия. 

 Потвърден е срока за изпълнение на договора, определен и оповестен от 
Възложителя, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на 
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първия регистриран график, или до изчерпване на определения от Възложителя бюджетен 
лимит, в размера, посочен в Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в процедурата; 

 Дадено е обещание, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител на 
обществената поръчка, Икономическият оператор ще сключи договора по надлежен начин 
и в законоустановения срок; 

 
В приложение към обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил и декларация за съгласие за събиране, съхранение и 
обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена по одобрения образец №4 от 
Документацията. 

 

След осъществения от нея на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ 
в тяхната цялост и взаимообвързаност на конкретните данни и информация, 
съдържащи се в Техническото предложение на „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ 
АД, Комисията счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва 
да бъде допуснато до оценка и класиране. 

 
4. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„КУМЕР“ ООД - оферта с вх. № 104 от 17.06.2019 г.: 
 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от Документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното: 

 Обективирано е волеизявление от страна на Икономическия оператор, че желае да 
участва в провежданата процедура, както и да осъществи изцяло поръчката в съответствие 
с условията на Документацията за участие и утвърдените с нея изисквания на Възложителя; 

 Направено е потвърждение, че Участникът се е запознал с всички условия и 
изисквания на Възложителя, одобрени с Документацията за участие, както и с предмета на 
обществената поръчка, едновременно с което е вписана и декларация, че ги приема изцяло 
и без възражения; 

 Участникът е декларирал, че има възможност да доставя в срок и с необходимото 
качество, цялото прогнозно количество електрическа енергия, посочено в Документацията 
за участие в процедурата (приблизително 1 680 MWh); 

 Дадена е и гаранция, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще 
доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно изискванията на Закона за 
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

 Дружеството е поело ангажимент, съгласно който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще поеме отговорността за балансиране, 
едновременно с което е декларирало, че именно в това си качество („координатор на 
балансираща група“) ще включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като 
участник (непряк член) в стандартната си балансираща група, без Възложителя да заплаща 
такса за участие.  

 Икономическият оператор е поел ангажимент, според който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще осигури прогнозиране на потреблението на 
Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на 
Възложителя; 

 Представена е декларация, съобразно която, при изпълнението на обществената 
поръчка, Икономическият оператор ще:  
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 - спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 
Наредбите към него, както и всички нормативни изисквания на ПТЕЕ и разпорежданията на 
ЕСО, така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия; 

- носи отговорност за балансиране, съгласно чл. 57, ал. 1 от ПТЕЕ; 

- включи обектите на Възложителя в стандартната балансираща група, на която е 
координатор, без Възложителя да заплаща такса участие; 

- регистрира Възложителя като участник в стандартната балансираща група като 
непряк член, съгласно ПТЕЕ; 

- отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с оператора 
на електроенергийната система; 

- доставя необходимото количество ел. енергия в съответните срокове и на мястото 
на изпълнение – в посочените от Възложителя обекти, като извършва пълно, качествено и в 
срок дейностите, предмет на обществената поръчка; 

- прогнозира потреблението на обектите на Възложителя и ще извършва планиране и 
договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия, съгласно 
ПТЕЕ, като: 

(1) изготвя почасови дневни товарови графици за доставка на електрическа енергия 
за обектите на Възложителя, съобразени с техните потребности. Дневният график ще 
обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден; 

(2) изпраща и потвърждава от името на Възложителя почасовите дневни графици за 
доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната 
система в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; 

(3) координира и осигурява балансиране на количествата ел. енергия, като 
отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на сетълменти в 
дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по 
балансирането на обектите на Възложителя и всички разходи за небаланс за всеки период 
на сетълмента ще са за негова сметка; 

(4) извършва регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб 
портал, генериране на различни справки; 

(5) предоставя при поискване от Възложителя информация и данни за 
електропотреблението; 

- уведомява Възложителя незабавно при невъзможност или забавяне на 
изпълнението на задълженията си по договора, както и при промяна в лицата, които ще 
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на договора, 
промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури 
и др. 

 Икономическият оператор е декларирал, че е регистриран в Регистъра на 
координаторите на балансиращи групи към „ЕСО“ ЕАД, със статус „активен“; 

 Посочено е, че Дружеството ще издава единна фактура на Възложителя. 

 Потвърден е срока за изпълнение на договора, определен и оповестен от 
Възложителя, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на 
първия регистриран график, или до изчерпване на определения от Възложителя бюджетен 
лимит, в размера, посочен в Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в процедурата; 

 Дадено е обещание, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител на 
обществената поръчка, Икономическият оператор ще сключи договора по надлежен начин 
и в законоустановения срок; 

 
В приложение към обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил и 2 (два) броя декларации за съгласие за събиране, 
съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за 
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнени по одобрения образец №4 
от Документацията. 
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След осъществения от нея на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ 
в тяхната цялост и взаимообвързаност на конкретните данни и информация, 
съдържащи се в Техническото предложение на „КУМЕР“ ООД, Комисията счита, че 
същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до 
оценка и класиране. 

 
5. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД - оферта с вх. № 105 от 17.06.2019 г.: 
 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от Документацията за участие (образец №2), подписано от новия Управител на 
Дружеството (обстоятелство, обсъдено в предходния протокол на Комисията), в 
съдържанието на което е включено следното: 

 Обективирано е волеизявление от страна на Икономическия оператор, че желае да 
участва в провежданата процедура, както и да осъществи изцяло поръчката в съответствие 
с условията на Документацията за участие и утвърдените с нея изисквания на Възложителя; 

 Направено е потвърждение, че Участникът се е запознал с всички условия и 
изисквания на Възложителя, одобрени с Документацията за участие, както и с предмета на 
обществената поръчка, едновременно с което е вписана и декларация, че ги приема изцяло 
и без възражения; 

 Участникът е декларирал, че има възможност да доставя в срок и с необходимото 
качество, цялото прогнозно количество електрическа енергия, посочено в Документацията 
за участие в процедурата (приблизително 1 680 MWh); 

 Дадена е и гаранция, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще 
доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно изискванията на Закона за 
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

 Дружеството е поело ангажимент, съгласно който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще поеме отговорността за балансиране, 
едновременно с което е декларирало, че именно в това си качество („координатор на 
балансираща група“) ще включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като 
участник (непряк член) в стандартната си балансираща група, без Възложителя да заплаща 
такса за участие.  

 Икономическият оператор е поел ангажимент, според който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще осигури прогнозиране на потреблението на 
Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на 
Възложителя; 

 Представена е декларация, съобразно която, при изпълнението на обществената 
поръчка, Икономическият оператор ще:  

- продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в местата 
на доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия; 

- включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на 
стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща 
такса за участие; 

- извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че да 
осигури качественото и своевременно изпълнение на задълженията си; 

- издава данъчни фактури за полученото от Възложителя количество енергия, в 
указаните срокове; 

- уведомява Възложителя в необходимия срок, при: (1) невъзможност или забавяне в 
изпълнението на задълженията му, (2) промяна на лицата, които го представляват или са 
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упълномощени да извършват действия по изпълнението на обществената поръчка, (3) 
промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури, 
в номерата на банковите сметки и др.; 

- спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 
Наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на оператора на електропреносна 
мрежа (ОЕМ), така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия; 

-  осигури необходимия софтуер за окрупняване (групиране) на информацията като 
показание на виртуален електромер; 

- осигурява прогнозиране на потреблението на Възложителя и ще извършва 
планиране и договаряне на необходимите количества нетна активна ел. енергия; 

- изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия, които ще са 
съобразени с очаквания часови товар и които ще се изпращат към системата за 
администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с 
ПТЕЕ; 

- осигурява качество на доставяната ел. енергия; 

- осигурява мониторинг на всяка измервателна точка, достъпна за Възложителя on 
line. 

 Потвърден е срока за изпълнение на договора, определен и оповестен от 
Възложителя, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на 
първия регистриран график, или до изчерпване на определения от Възложителя бюджетен 
лимит, в размера, посочен в Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в процедурата; 

 Дадено е обещание, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител на 
обществената поръчка, Икономическият оператор ще сключи договора по надлежен начин 
и в законоустановения срок; 

 
В приложение към обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил и декларация за съгласие за събиране, съхранение и 
обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена по одобрения образец №4 от 
Документацията. 

 

След осъществения от нея на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ 
в тяхната цялост и взаимообвързаност на конкретните данни и информация, 
съдържащи се в Техническото предложение на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, 
Комисията счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да 
бъде допуснато до оценка и класиране. 

 
6. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - оферта с вх. № 107 от 17.06.2019 г.: 
 

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от Документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното: 

 Обективирано е волеизявление от страна на Икономическия оператор, че желае да 
участва в провежданата процедура, както и да осъществи изцяло поръчката в съответствие 
с условията на Документацията за участие и утвърдените с нея изисквания на Възложителя; 

 Направено е потвърждение, че Участникът се е запознал с всички условия и 
изисквания на Възложителя, одобрени с Документацията за участие, както и с предмета на 
обществената поръчка, едновременно с което е вписана и декларация, че ги приема изцяло 
и без възражения; 
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 Участникът е декларирал, че има възможност да доставя в срок и с необходимото 
качество, цялото прогнозно количество електрическа енергия, посочено в Документацията 
за участие в процедурата (приблизително 1 680 MWh); 

 Дадена е и гаранция, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще 
доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно изискванията на Закона за 
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

 Дружеството е поело ангажимент, съгласно който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще поеме отговорността за балансиране, 
едновременно с което е декларирало, че именно в това си качество („координатор на 
балансираща група“) ще включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като 
участник (непряк член) в стандартната си балансираща група, без Възложителя да заплаща 
такса за участие.  

 Икономическият оператор е поел ангажимент, според който, в качеството си на 
„координатор на балансираща група“ ще осигури прогнозиране на потреблението на 
Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на 
Възложителя; 

 Представена е декларация, съобразно която, при изпълнението на обществената 
поръчка, Икономическият оператор ще:  

- изготвя дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси 
и параметрите за тяхното формиране за срока на договора, като дневния график ще бъде 
общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график ще обхваща 24 часа, 
започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден; 

 - изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ и своевременно администриране на графиците и обмен на 
информация с ЕСО ЕАД; 

 - координира и балансира количествата нетна електрическа енергия; 

 - регистрира графици за доставка на електрическа енергия през Уеб портал, генерира 
различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени 
количества електрическа енергия, небаланси; 

 - следи почасовите измерени количества електрическа енергия в табличен и 
графичен вид; 

 - поддържа и предава електронна база от данни за електропотребление на 
Възложителя; 

 - изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 
Възложителя с цел оценка на риска и ползите при евентуално участие на свободния пазар; 

 - извършва всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на 
свободния пазар на електроенергия, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия 
(ПТЕЕ) и Закона за енергетиката. 

 Потвърден е срока за изпълнение на договора, определен и оповестен от 
Възложителя, а именно: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на 
първия регистриран график, или до изчерпване на определения от Възложителя бюджетен 
лимит, в размера, посочен в Раздел I, т. 5 от Указанията за участие в процедурата; 

 Дадено е обещание, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител на 
обществената поръчка, Икономическият оператор ще сключи договора по надлежен начин 
и в законоустановения срок; 

 
В приложение към обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката по обр. 

№2, Участникът е представил и 3 (три) броя декларации за съгласие за събиране, 
съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за 
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защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), попълнена по одобрения образец №4 
от Документацията. 

 

След осъществения от нея на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ 
в тяхната цялост и взаимообвързаност на конкретните данни и информация, 
съдържащи се в Техническото предложение на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Комисията 
счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде 
допуснато до оценка и класиране. 

 
************************************************************************ 
 
III. Въз основа на изложеното и след задълбочен, самостоятелен от страна на всички 

членове на Комисията преглед на Предложенията за изпълнение на поръчката, представени 
от допуснатите Участници в процедурата, описаните по-горе констатации и достигнатите и 
обосновани от нея изводи за съответствие на оферираните от тях конкретни предложения, в 
съпоставка с одобрените и влезли в сила изисквания, поставени от Възложителя към 
изпълнението на възлаганите дейности от предмета на възлаганата обществена поръчка, 
Комисията: 

 
Допуска до отваряне на предлаганите от тях ценови параметри за изпълнение 

на обществената поръчка, следните Участници: 
  

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД; 

2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД; 

3. „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД; 

4. „КУМЕР“ ООД; 
5. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД и 

6. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД. 
 
След така извършените от нея действия, Комисията прие решение да уведоми 

заинтересованите лица, че на 27.09.2019 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на „Пазари 
Възраждане“ ЕАД, в гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, сграда №10, ще пристъпи към 
отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите Участници.   

 

 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: адв. Николай Ланджев  ……………………… 

(п)* 
Членове:       
 
1. Ивета Тодорова ........................................... 

(п)* 
2. инж. Иво Иванов ............................................. 

(п)* 
3. Божидар Стоянов ............................................ 

(п)* 
4. Мария Недялкова  .......................................... 

     (п)* 
     

 
* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия Регламент 

за защита на личните данни 


