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П Р О Т О К О Л №2 
по чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

Днес, на 03.02.2017 г. в 11.00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” №2, зала на партерен етаж, се проведе заседание на комисията по провеждане на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща 

група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и 

поемане на разходите за небаланси за обекти собственост на община Гоце Делчев“, 

открита с решение №1052/27.12.2016 г. на кмета на общината, референтен номер 

ГД/2016/ОПОП/Д/15, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-

2016-0012, назначена със заповед №42/19.01.2017 година, издадена от кмета на община 

Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Богдан Боцев – заместник-кмет на община Гоце Делчев 

Членове: 1. Йорданка Ендрева – директор на дирекция ,,Финансово стопанска“ 

2. Нейлин Бозова – юрист. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията извърши проверка за наличието на всички представени документи по 

чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира следното: 

 І. Участник с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД, 

гр.Варна: 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, 

непълноти на информацията, и несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор: 

- От така представената информация не става ясно, дали участникът разполага с 

техническо оборудване, вкл. и изградена платформа или еквивалентна такава система с 

„online“ достъп за потребителите. 

ІI. Участник с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, 

непълноти на информацията, и несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор: 

- От така представената информация не става ясно, дали участникът разполага с 

техническо оборудване, вкл. и изградена платформа или еквивалентна такава система с 

„online“ достъп за потребителите. 

III. Участник с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр 

София 
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, 

непълноти на информацията, и несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор: 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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За ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. София Единният европейски документ за 

обществена поръчка (ЕЕДОП) е подписан само от двама от членовете на Съвета на 

директорите- Владимир Дичев и Кръстю Икономов.   

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят 

за лицата които представляват участника или членовете на управителни и надзорни органи 

и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. Това са лицата, посочени по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

При справка в Търговския регистър се установи, че орган на управление на ,,ЧЕЗ 

ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр София е Съвет на директорите (СД), който се състои от 3 

члена-Владимир Дичев, Кръстю Икономов и Балаж Хайду. Когато изискванията по чл. 54, 

ал.1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица 

подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни 

или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 

относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В тези случаи, когато се подава 

повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат 

само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект.  

Следователно следва да бъде представен попълнен ЕЕДОП относно 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП, подписан от всички 

членове на СД заедно или отделен ЕЕДОП за всеки член на СД, ако е налице основание за 

подписване на отделни ЕЕДОП.  

IV. Участник с пореден номер №4 от ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ 

АД, гр. София: 

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно 

попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя 

V. Участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. 

София: 

- От така представената информация не става ясно, дали участникът има сключен 

рамков договор по смисъла на ПТЕЕ /Правила за търговия с електрическа енергия/ със 

съответния мрежови оператор. 

VI. Участник с пореден № 6 ,,МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД, гр. София: 

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно 

попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

РЕШЕНИЕ № 2 

1. Участник с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД, 

гр.Варна да представи информация, че разполага с техническо оборудване, вкл. и 

изградена платформа или еквивалентна такава система с „online“ достъп за потребителите. 

2. Участник с пореден номер №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София да 

представи информация, че разполага с техническо оборудване, вкл. и изградена платформа 

или еквивалентна такава система с „online“ достъп за потребителите. 

3. Участник с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр 

София, попълнен ЕЕДОП относно обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, 

т. 5 от ЗОП, подписан от всички членове на СД заедно или отделен ЕЕДОП за всеки член 

на СД, ако е налице основание за подписване на отделни ЕЕДОП. 

4. Участник с пореден №5 ,, ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. 

София; да представи информация относно наличието на сключен рамков договор по 

смисъла на ПТЕЕ /Правила за търговия с електрическа енергия/ със съответния мрежови 

оператор. 
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5. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат 

да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие.  

Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 

участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.  

6. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо 

и да бъдат номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят 

в надписан и запечатан плик, ЕЕДОП - в оригинал, другите изискуеми документи - в 

заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от участника в стая 

201, втория етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. 

“Царица Йоанна” 2.  

 

Заседанието на комисията приключи в 16.45 часа. 

 

 

ПОДПИСИ:  

 

Председател: 

Богдан Боцев/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Членове: 

1. Йорданка Ендрева п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

 

2. Нейлин Бозова /п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

 


