
 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени 

цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на 

балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и 

НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр. София и избор на координатор на 

балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно 

договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор 

на балансираща група“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1486/05.12.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 11.12.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Димитър Заров – ръководител сектор „Електрозахранване и 

противопожарна охрана“ 

Членове: 1. Адриана Станчева – счетоводител, оперативен; 

       2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците 

по обособена позиция № 1, по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Енерджи маркет“ АД: 

Предложени минути за отчет на измервателното устройство – 0,01 (нула цяло и една 

стотна от минутата). 

 

Участникът е представил техническо предложение, съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата. Описал е начин на 

изпълнение на поръчката, който е в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя 

в техническата спецификация, както и със законовите изисквания за доставка на 

електрическа енергия. Посочил е, че ще включи възложителя в пазара на балансираща 

енергия чрез изграждане на стандартна балансираща група, в която е координатор, без 

възложителят да заплаща такса за участие. Указал е, че в качеството си на координатор на 

балансиращата група ще осигурява прогнозиране на потреблението в обектите на 

възложителя и ще извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна 

нетна електрическа енергия. Посочил е, че ще изготвя почасов дневен график за доставка на 



 

 
 

 

електрическа енергия на възложителя и ще изпраща дневните графици към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с 

разпоредбите на ПТЕЕ.   

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Допуска участника „Енерджи маркет“ АД до оценяване на техническото предложение 

по обособена позиция № 1. 

 

Мотиви: 

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, част 

от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

2. Предложение на участника „Мост енерджи“ АД: 

Предложени минути за отчет на измервателното устройство – 0,1 (нула цяло и една 

десета от минутата). 

 

Участникът е представил техническо предложение, съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата. Описал е начин на 

изпълнение на поръчката, който е в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя 

в техническата спецификация, както и със законовите изисквания за доставка на 

електрическа енергия. Посочил е, че ще включи възложителя в пазара на балансираща 

енергия чрез изграждане на стандартна балансираща група, в която е координатор, без 

възложителят да заплаща такса за участие. Указал е, че в качеството си на координатор на 

балансиращата група ще осигурява прогнозиране на потреблението в обектите на 

възложителя и ще извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна 

нетна електрическа енергия. Посочил е, че ще изготвя почасов дневен график за доставка на 

електрическа енергия на възложителя и ще изпраща дневните графици към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с 

разпоредбите на ПТЕЕ.   

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Допуска участника „Мост енерджи“ АД до оценяване на техническото предложение 

по обособена позиция № 1. 

 

Мотиви: 

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, част 

от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 



 

 
 

 

ІV. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

обособена позиция № 1 съобразно избрания от възложителя критерий „Оптимално 

съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Енерджи маркет“ АД: 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“: 

  К2 min /най-малко минути за отчет/    0,01 

К2 = ---------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 40 точки 

Кn /предложени минути на съответния участник/  0,01 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2. Оферта на участника „Мост енерджи“ АД: 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“: 

  К2 min /най-малко минути за отчет/    0,01 

К2 = ---------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 4 точки 

Кn /предложени минути на съответния участник/  0,1 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците 

по обособена позиция № 2, по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Енерджи маркет“ АД: 

Предложени минути за отчет на измервателното устройство – 0,01 (нула цяло и една 

стотна от минутата). 

 

Участникът е представил техническо предложение, съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата. Описал е начин на 

изпълнение на поръчката, който е в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя 

в техническата спецификация, както и със законовите изисквания за доставка на 

електрическа енергия. Посочил е, че ще включи възложителя в пазара на балансираща 

енергия чрез изграждане на стандартна балансираща група, в която е координатор, без 

възложителят да заплаща такса за участие. Указал е, че в качеството си на координатор на 

балансиращата група ще осигурява прогнозиране на потреблението в обектите на 

възложителя и ще извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна 

нетна електрическа енергия. Посочил е, че ще изготвя почасов дневен график за доставка на 

електрическа енергия на възложителя и ще изпраща дневните графици към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с 



 

 
 

 

разпоредбите на ПТЕЕ.   

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Допуска участника „Енерджи маркет“ АД до оценяване на техническото предложение 

по обособена позиция № 2. 

 

Мотиви: 

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, част 

от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

2. Предложение на участника „Мост енерджи“ АД: 

Предложени минути за отчет на измервателното устройство – 0,1 (нула цяло и една 

десета от минутата). 

 

Участникът е представил техническо предложение, съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата. Описал е начин на 

изпълнение на поръчката, който е в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя 

в техническата спецификация, както и със законовите изисквания за доставка на 

електрическа енергия. Посочил е, че ще включи възложителя в пазара на балансираща 

енергия чрез изграждане на стандартна балансираща група, в която е координатор, без 

възложителят да заплаща такса за участие. Указал е, че в качеството си на координатор на 

балансиращата група ще осигурява прогнозиране на потреблението в обектите на 

възложителя и ще извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна 

нетна електрическа енергия. Посочил е, че ще изготвя почасов дневен график за доставка на 

електрическа енергия на възложителя и ще изпраща дневните графици към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с 

разпоредбите на ПТЕЕ.   

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Допуска участника „Мост енерджи“ АД до оценяване на техническото предложение 

по обособена позиция № 2. 

 

Мотиви: 

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, част 

от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

VІ. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 



 

 
 

 

обособена позиция № 1 съобразно избрания от възложителя критерий „Оптимално 

съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Енерджи маркет“ АД: 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“: 

  К2 min /най-малко минути за отчет/    0,01 

К2 = ---------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 40 точки 

Кn /предложени минути на съответния участник/  0,01 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2. Оферта на участника „Мост енерджи“ АД: 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“: 

  К2 min /най-малко минути за отчет/    0,01 

К2 = ---------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 4 точки 

Кn /предложени минути на съответния участник/  0,1 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

VІІ. След разглеждане и оценяване на техническите предложения, комисията взе 

следното решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. Отварянето да стане в срок от 

два работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

VIІІ. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 11.12.2017 г. 

 

Комисия: 

Димитър Заров:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Адриана Станчева:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 



 

 
 

 

 


