
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ____/п/____/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 08.02.2017 г. 

 
 

 

                                               П Р О Т О К О Л  
                         

             по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

от Правилника за прилагане на ЗОП 

  

 
Днес, 27.12.2016 г. от 14,00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 

120, ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във 

вр. с чл. 97, ал.4 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-26/27.12.2016 г. на 

Директора на РЗИ- Бургас, се събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Вергиния Данчова Цанова – Заместник-директор на РЗИ-Бургас; 

Членове:  

1. Павлина Тонева Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. Багряна Иванова Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и 

правен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при 

РЗИ- Бургас; 

3. Цанка Колева Димитрова- началник на отдел "Финансово-счетоводен и 

организационно информационен", Дирекция "Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

4. Руси Добрев Русев - главен специалист- орг."АСД" в отдел “Административно-

стопански и правен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско 

обслужване" при РЗИ- Бургас; 

 

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява (№ 32-ОП-05/13.12.2016 г., ID 9059904) по реда на Глава 26-та от ЗОП, с предмет:  –

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по 

свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 

обекти на РЗИ-Бургас“. 

Павлина Цонева докладва, че e предаден 1 /един/ брой запечатан непрозрачен плик, 

върху който е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-mail за 

mailto:rzi@rzi-burgas.com


кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер и час на офертата от 

деловодния електронен регистър на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката. 

Председателят информира комисията, че срока за получаване на оферти е удължен 

със заповед №  РД 18-23/20.12.2016 г. на Директора на РЗИ-Бургас -до 27.12.2016 г. 

(вторник) в 14:00 часа. 

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата е направил следният участник, видно от 

данните, посочени на плика: 

 „Мост Енерджи“ АД, гр. София 1618, бул. „България“ № 118, тел. 02/416 98 

43, факс 02/416 05 32, Людмила Ганчева, e-mail: office@mostenergy.eu. 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 

186 от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че 

по отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки 

един етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията не присъстваха представилите на участника. 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

21/13.12.2016 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: –„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение 

по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 

обекти на РЗИ-Бургас“. 

Комисията констатира, че единствената представена оферта е постъпила в срок, в 

запечатан непрозрачен плик, с ненарушена  цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на получената офертата. Офертата е представена 

от „Мост Енерджи“ АД, ЕИК 201325372, със седалище и адрес на управление:  гр. София 

1618, бул. „България“ № 118, представлявано от Тони Латева Тенева- Изпълнителен 

директор. 

На основание, чл. 97, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията обяви ценовото 

предложение на „Мост Енерджи“ АД. 

Офертата  на „Мост Енерджи“ АД съдържа следните документи: 

- Опис на документите; 

- Представяне на участника; 

- Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

- Декларация по чл.54, ал.1, т.1., 2, 7 от ЗОП -3  бр.; 

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП; 

- Декларация по чл.3,. т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС- 3 броя; 

- Декларация за приемане на условията в проекто договора;  

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Декларация- списък на доставките; 

- Референции –3броя; 

- Лицензия с № Л-355-15/20.04.2011г.с Решения № И1-Л-355/08.07.2013 г. и № И2-

Л-355/12.12.2013 г. на  ДКЕВР; 

- Сертификат по ISO 9001:2008 за търговия с енергия и енергоносители, 

финансиране, информационно проучване, координиране на балансирани групи на 

пазара на електроенергия;  

- Декларация за брой на членовете в балансиращата група; 

- Удостоверение за сключен рамков договор; 

- Техническо предложение; 

- Обяснителна записка; 

- Общи принципи за разпределение на небалансите в БГ с координатор „Мост 

Енерджи“ АД; 
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- Удостоверение от „Рила Солюшънс“ ЕАД и описание за изградена система за 

мониторинг (on –line); 

- Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия и 

комбинирани услуги, осъществявани, в сила от 01.11.2013 г. от „Мост Енерджи“ 

АД; 

- Ценово предложение. 

Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. 

Разпечатката от партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

С отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения приключи 

заседанието на  комисията. 

 

 Комисията възобнови своята работа на 03.02.2017 г. в 11,00 ч., след като успя да се 

събере в пълен състав на редовно заседание. Офертата на „Мост Енерджи“ АД е със срок 

на валидност 60 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите, 

тоест до 21.02.2017 г., което прави възможно продължаването на работата на нейното 

разглеждане.  

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от 

възложителя документи, както и към проверка на съдържанието на представените 

документи и дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и 

критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че няма липсващи документи в офертата на участника. 

От предствените в офертата документи Комисията установи, че участникът отговаря 

на критериите за подбор, а именно:  

- Участникът притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, издадена от 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

 -Участникът има изградена система за мониторинг на измервателна точка, 

достъпна за Възложителя – on line. 

-Участникът има сертификат за внедрена система за управление на качеството, 

отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: 

„Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на 

участника. 

-Участникът сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия с „ЕВН България Електроразпределение“, в 

качеството му на оператор на разпределителната мрежа.   

-Участникът има опит в изпълнението на доставки, които са еднакви или сходни с 

предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Мост 

Енерджи“ АД. Участникът е приложил към техническото предложение обяснителна 

записка, а като част от обяснителната записка са представени „Общи принципи за 

разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с координатор „Мост 

Енерджи“ АД““, „Описание на системата за енергиен мониторинг“ и „Удостоверение за 

изградена система за енергиен мониторинг“. 

В чл. 11, ал. 1 от  „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на 

балансиращата група с координатор „Мост Енерджи“ АД““, е посочено че срокът за 

плащане на задълженията на търговските участници към Координатор на Балансираща 

група за закупената балансираща енергия е 10 работни дни, считано от деня на издаване 

на фактурите. В раздел „Въведение-Използвана терминология“ от „Общи принципи за 

разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с координатор „Мост 

Енерджи“ АД““, участникът - „Мост Енерджи“ АД е посочен като „Координатор на 

Балансираща група /КБГ/“, а сред изброените в понятието „Търговски участници“ се 

включват  „Потребители“, които са участници в балансиращата група, присъединени към 



преносната и/или разпределителната мрежа, като крайна точка на доставката на 

електрическа енергия, тоест какъвто се явява Възложителя- РЗИ-Бургас. 

В раздел ІV. „Управление на риска“ от „Обяснителна записка“  към „Техническото 

предложение“ на „Мост Енерджи“ АД е посочено, че с цел преодоляване на риска от 

избягване на наказателните спирания за потребителя, се явява изискването Възложителят 

да заплащана в срок издадената му фактура, а срокът за плащане съгласно в офертата на 

„Мост Енерджи“ АД е регламентиран чл. 11 в „Общи принципи за разпределение на 

небалансите в рамките на балансиращата група с координатор „Мост Енерджи“ АД““.  

Комисията приема, че тъй като не посочен от страна на участника  друг срок за 

плащане на закупената електроенергия, се прилага срока регламентиран в „Общи 

принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група с 

координатор „Мост Енерджи“ АД““, които са представени като част от „Техническото 

предложение“ на „Мост Енерджи“ АД. 

В т.8 от документацията на поръчка с предмет: –„Избор на доставчик на нетна 

активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и 

координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-

Бургас“, утвърдена от Директора на РЗИ-Бургас, е посочено изискването, че плащането на 

изразходваната електрическа енергия от страна на РЗИ-Бургас, ще се извършва в срок от 

30 (тридесет) календарни дни считано от извършване на доставката, въз основа на 

представени данъчни фактури, придружени с отчет на изразходваното количество енергия 

за всеки обект поотделно. 

В тази връзка Комисията счита, че офертата на „Мост Енерджи“ АД, в частта 

относно предлагания срок на плащане на задълженията по закупената ел. енергия, не 

отговоря на предварително обявените от Възложителя изисквания. Въз основа на което 

комисията реши, да не допусне „Мост Енерджи“ АД до по нататъшно участие в 

процедурата, а именно до разглеждане на ценовото предложение.  

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на 

Комисията – общо пет гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

Председателят благодари на участниците в процедурата и закри заседанието и 

работата на Комисията в 16,00 часа на 03.02.2017 г.  

Настоящият протокол е съставен на основание  чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на ЗОП и е подписан от членовете на комисията на 06.02.2017 г.  

Протоколът ще бъде представен на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 97, 

ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

 

Комисия в състав: 

   Председател: 1.____________/п/___________/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /д-р Вергиния Цанова/ 

   Членове          2.____________/п/___________/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

        /Павлина Цонева/ 

      3.___________/п/____________/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

       /Багряна Петкова/ 

      4.___________/п/____________/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

        /Цанка Колева/ 

      5.___________/п/____________/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

       /Руси Русев/     


