
ПРОТОКОЛ № 1 
 

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 152 от 13.09.2016г. 
на Управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен за разглеждане на подадените оферти в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Покупка /доставка/ на електрическа 
енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група” 
  

 Комисия в състав: 
Председател:  Дамян Стоянов – счетоводител 

Членове:   1. Галина Нинова – гл. счетоводител 

  2. Доротея Костадинова– юрист 
       

се събра на 13.09.2016г. в 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на дружеството за 
разглеждане на подадените оферти. 

 
В определения срок за подаване на оферти са постъпили 5 оферти от: 

1. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, гр. София, Вх.№ 1/10.09.2016г. подадена в 10.30 часа 

2. „Гранд Енержи Дистрибюшън” ЕООД, гр. София, Вх.№ 2/10.09.2016г. подадена в 11.35 часа;  
3. „Чез Електро България” АД, гр. София, вх.№ 3/12.09.2016г., подадена в 9.25ч. 

4. „Енержи МТ” ЕАД, гр. София, вх.№ 4/12.09.2016г., подадена в 11.30ч. 
5. „Мост Енерджи” АД, гр. София, Вх.№ 5/12.09.2016г. подадена в 13 часа;  

 

На определените дата, час и място за разглеждане на постъпилите оферти, Председателят на 
Комисията извърши проверка на членовете й и установи, че всички присъстват. Председателят и 

членовете на Комисията попълниха и подписаха Декларации по чл. 103, ал. 3 от ЗОП. При отварянето 
на офертите не присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори представените оферти по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 
която съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен плик с 

Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха плика с Предлагана цена и технческото 
предложение,  и оповестиха документите по приложения опис. 

2. „Гранд Енержи Дистрибюшън” ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен 

плик с Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха плика с Предлагана цена и техническото 

предложение,  и оповестиха документите по приложения опис. 
3. „Чез Електро България” АД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

която съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен плик с 
Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха плика с Предлагана цена и технческото 

предложение,  и оповестиха документите по приложения опис. 

4. „Енержи МТ” ЕАД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, която 
съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен плик с 

Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха плика с Предлагана цена и технческото 
предложение,  и оповестиха документите по приложения опис. 

5. „Мост Енерджи” АД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, която 
съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен плик с 

Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха плика с Предлагана цена и технческото 

предложение,  и оповестиха документите по приложения опис. 
 

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. На 13.09.2016г., от 10,30ч. Комисията продължи работа в закрито заседание, на което 

разгледа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП относно съответствието им с личното 

състояние и критериите за подбор на Възложителя, както следва: 
1. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД: Представени са изискуемите от Възложителя документи. От 

направена справка в Търговски регистър Комисията установи, че едноличен собственик на капитала на 
участника е ЧЕЗ, а.с. Чешка република. 

2. „Гранд Енержи Дистрибюшън” ЕООД: Представени са изискуемите от Възложителя 

документи. Документите съответстват на критериите за лично състояние и подбор. 
3. „Чез Електро България” АД: ЕДДОП е подписан от Жанна Пехливанова и Кремена Стоянова, 

но не е подписан от лицата- членове на управителен и надзорен съвет, в частта на декларирани 
обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП, каквото е изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, раздел 

II, т. 3 от документацията. От направена справка в Търговски регистър Комисията установи, че при 
записани 5 000 броя акции, 3350 броя акции са притежание на ЧЕЗ, а.с. Чешка република, т.е. ЧЕЗ, а.с. 

е собственик на 67 % от капитала на „Чез Електро България” АД. 

4. „Енержи МТ” ЕАД: Представени са изискуемите от Възложителя документи. Документите 
съответстват на критериите за лично състояние и подбор. 

5. „Мост Енерджи” АД: ЕДДОП е подписан от Тони Тенева, но не е подписан от другите двама 
членове на съвета на директорите, в частта на декларирани обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от 



ЗОП, каквото е изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, раздел II, т. 3 от документацията. 

 
Съгласно пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП, свързани лица са тези по смисъла на пар. 1, т. 13 и 14 от 

ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно пар. 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК свързани 
са: а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, 

чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта 
степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително; а съгласно т. 14 

"Контрол" е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по 
силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 

дружество или друго юридическо лице; б) или може да определя пряко или непряко повече от 
половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с 

дейността на юридическо лице. 
Комисията счита, че участниците „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД и „Чез Електро България” АД са 

свързани лица по смисъла на пар. 1, т. 13, буква „б” и т. 14 от ДР на ЗППЦК, поради това, че 
дружеството ЧЕЗ, а.с. Чешка република е едноличен собственик на капитала на първия участник и 

собственик на 67 % от капитала на втория участник. Безспорно като собственик на капитала и 

акционер с контролен пакет акции, ЧЕЗ, а.с. може да осъществява контрола по т. 14 върху дейността 
на двете дружества. В чл. 101, ал. 11 от ЗОП е въведена забрана свързани лица да са самостоятелни 

участници в една и съща процедура, а съгласно чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява от участие 
участници, които са свързани лица. 

След извършване на гореописаните действия и констатации на Комисията, на 13.09.2016г. в 
15,45ч. по факс е получено писмо с вх.№ 6/13.09.2016г. от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, с което заявява, 

че оттегля подадената оферта. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП до изтичане на срока за подаване на 

оферти, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Законодателят 
обаче не е предвидил възможност след изтичане на този срок, участник да оттегли офертата си. Към 

момента на получаване на цитираното писмо, Комисията вече е извършила действия по разглеждане 
на подадените оферти и е констатирала свързаност между участниците „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД и 

„Чез Електро България” АД. 

Поради гореизложеното Комисията счита, че участниците „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД и „Чез 
Електро България” АД не следва да бъдат допуснати до по нататъшно участие в процедурата; 

участникът „Мост Енерджи” АД следва да представи подписан ЕДДОП от другите двама членове на 
съвета на директорите, по отношение на декларирани обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП. 

 

Съгласно чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП: Когато установи липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и 
изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите 
и 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. 
 

Настоящият протокол е съставен на 14.09.2016г. в един оригинален екземпляр. 
 

 
Комисия:   1. Дамян Стоянов         

2. Галина Нинова         

3. Доротея Костадинова                                       
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