
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 16.02.2015г., 10.30 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София на основание Заповед № К-19 от 
16.02.2015г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА, се проведе заседание на 
комисията в следния състав: 

Председател: 1. Евелина Николова, началник на отдел ПА, правоспособен юрист; 
Членове: 
2. Божидар Борисов, главен експерт в отдел УС - притежаващ необходимата 

професионална компетентност и опит; 
3. Йордан Тренев, техник - електрически мрежи и електрически уредби, в отдел УС 

- притежаващ необходимата професионална компетентност и опит; 
4. Ангелина Хаджийска, началник отдел ФСУЧР; 
5. Хубавинка Петкова, старши юрисконсулт в отдел ПА, правоспособен юрист. 

Получаване на офертите 
Комисията получи от деловодството списък с участниците в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електрическа 
енергия средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за 
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" 
(заверено копие на извадка от регистрационния дневник от деловодството за постъпили 
5броя оферти) и представените оферти, както следва: 

№ 
По 
ред 

Наименование на участника Вх. номер и дата Час 

1 „Енерджи Съплай" ЕООД Вх. № 552/12.02.2015г. 11:30 
2 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги" ЕООД 
Вх. № 555/12.02.2015г. 11:50 

3 „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД Вх. № 575/12.02.2015г. 15:00 
4 „Мост Енерджи" АД Вх. № 598/13.()2.2015г. 11:55 
5 „АР СИ Пауър Енерджи" ООД Вх. № 607/13.02.2015г. 15:30 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-19 от 16.02.2015г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

На заседанието присъства представител на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД - г-
жа Маргарита Йорданова Тодорова, надлежно упълномощена с представено 
пълномощно. 



Представители на другите участници подали оферти, на средствата за масова 
информация и на други лица не се явиха на публичното заседание. 

След запознаване с лицата подали оферти, председателят и членовете на 
комисията в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) попълниха и подписаха Декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и 
ал. 2 от ЗОП. 

Отваряне на офертите 

I. Комисията, като се убеди, че офертите са подадени в указания срок в 
непрозрачни пликове, надписани съгласно изискванията на възложителя пристъпи към 
отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА. 

1. Комисията отвори офертата „Енерджи Съплай" ЕООД. Комисията 
установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика. Трима членове от 
състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД - г-жа 
Маргарита Тодорова, положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". Трима 
членове от състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД -
г-жа Маргарита Тодорова, положиха подписи на всички документи съдържащи се в 
него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи пълно съответствие на 
приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2. Комисията отвори офертата „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕООД. 
Комисията установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика. Трима 
членове от състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД - г-
жа Маргарита Тодорова, положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". Трима 
членове от състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД -
г-жа Маргарита Тодорова, положиха подписи на всички документи съдържащи се в 
него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи пълно съответствие на 
приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

3. Комисията отвори офертата „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД. Комисията 
установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика. Трима членове от 
състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД - г-жа 
Маргарита Тодорова, положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". Трима 
членове от състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД -
г-жа Маргарита Тодорова, положиха подписи на всички документи съдържащи се в 
него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи, че участникът не е представил 
декларация по образец № 6 относно ползването или не на подизпълнител и същата не е 
описана в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

4. Комисията отвори офертата „Мост Енерджи" АД. Комисията установи 
наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика. Трима членове от състава на 



комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД - г-жа Маргарита 
Тодорова, положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". Трима 
членове от състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД -
г-жа Маргарита Тодорова, положиха подписи на всички документи съдържащи се в 
него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи, че участникът не е представил 
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, като самостоятелен документ, с оглед проверка на 
наличните документи със описанието им в списъка. 

5. Комисията отвори офертата „АР СИ Пауър Енерджи" ООД. Комисията 
установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика. Трима членове от 
състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД - г-жа 
Маргарита Тодорова, положиха подписи на плик № 3 „Предлагана цена". 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". Трима 
членове от състава на комисията и представителят на „АР СИ Пауър Енерджи" ООД -
г-жа Маргарита Тодорова, положиха подписи на всички документи съдържащи се в 
него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и оповести съдържащите се 
документи и информация в него. Комисията установи пълно съответствие на 
приложените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

С извършването на описаните действия приключи публичната част и 
присъстващият представител на участника АР СИ Пауър Енерджи" ООД напусна 
заседанието на комисията. Заседанието се закри в 11.50 часа. 

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
Заседанието продължи на 17.02.2015г. в 14.30 часа в присъствието на 

председателя и членовете на комисията. 
II. Комисията пристъпи към конкретна проверка на наличните документи в плик 

№ 1 „Документи за подбор" на участниците, по реда на постъпване на офертите им за 
съответствие с изискванията за подбор на възложителя: 

1. „Енерджи Сьплай" ЕООД 
1.1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 

1.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности. В изпълнение на изискването на 
възложителя по т. 2.8 от Раздел III от документацията за участие, участникът е 
представил както списък със съответното съдържание за изпълнени договори, така и 
доказателства за извършените доставки под формата на референции, с които комисията 
приема за изпълнено посоченото изискване на възложителя. 

Приложените документи отговарят на изискванията на възложителя за подбор 
посочени в утвърдената документация за участие. 

2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕООД 
2.1 Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 



2.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности. В изпълнение на изискването на 
възложителя по т. 2.8 от Раздел III от документацията за участие, участникът е 
представил както списък със съответното съдържание за изпълнени договори, така и 
доказателства за извършените доставки под формата на референции, с които комисията 
приема за изпълнено посоченото изискване на възложителя. 

Приложените документи отговарят на изискванията на възложителя за подбор 
посочени в утвърдената документация за участие. 

3. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД. 
3.1. Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 

3.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности. В изпълнение на изискването на 
възложителя по т. 2.8 от Раздел III от документацията за участие, участникът е 
представил както списък със съответното съдържание за изпълнени договори, така и 
доказателства за извършените доставки под формата на референции, с които комисията 
приема за изпълнено посоченото изискване на възложителя. 

Приложените документи отговарят на изискванията на възложителя за подбор 
посочени в утвърдената документация за участие. 

4. „Мост Енерджи" АД. 
4.1. Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 

4.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности. В изпълнение на изискването на 
възложителя по т. 2.8 от Раздел III от документацията за участие, участникът е 
представил както списък със съответното съдържание за изпълнени договори, така и 
доказателства за извършените доставки под формата на референции, с които комисията 
приема за изпълнено посоченото изискване на възложителя. 

Приложените документи отговарят на изискванията на възложителя за подбор 
посочени в утвърдената документация за участие. 

5. „АР СИ Пауър Енерджи" ООД 
5.1. Комисията направи преглед на наличните документи приложени в него, 

съгласно изискванията на възложителя за съдържание на офертата за участие в 
процедурата. Комисията установи пълно съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 

5.2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности. В изпълнение на изискването на 
възложителя по т. 2.8 от Раздел III от документацията за участие, участникът е 
представил както списък със съответното съдържание за изпълнени договори, така и 
доказателства за извършените доставки под формата на референции, с които комисията 
приема за изпълнено посоченото изискване на възложителя. 

Приложените документи отговарят на изискванията на възложителя за подбор 
посочени в утвърдената документация за участие. 

III. С оглед на изложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Комисията 
определя срок до 16.00 часа на 26.02.2014г., за представяне на установените 
липсващи документи, в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на 
КРДОПБГДСРСБНА, така както следва: 



1. От участника „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД - декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 
от ЗОП изготвена съгласно образец № 6 (установяваща ползване или не ползване на 
подизпълнител); 

2. От участника „Мост Енерджи" АД - списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Комисията приключи заседанието на 17.02.2015г. в 16:30 часа. 
Комисията, след изтичането на указания срок ще продължи своята работа 

съгласно Заповед № К-19 от 16.02.2015г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

Настоящия протокол на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП се състави на 
19.02.2015г. и се изпраща на всички участници в процедурата на посочените в офертите 

Евелина Николова 

2 
3 
4 
5 

Членове 


