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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3 

            

Днес, 21.12.2018 година от 16:30 часа в град Стара Загора в „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, град Стара Загора, кв. „Индустриален“, се състоя  заседание на комисията, 

назначена със заповед № 210/19.12.2018 година на Управителя на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, за извършване подбор на участниците в процедурата, разглеждане  и оценка 

на офертите за възлагане на обществена поръчка „Доставка на електрическа енергия по 

свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара 

Загора“ с предмет „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени от 

координатор на балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа 

енергия, за захранване на 5 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, 

разположени на територията на гр. Стара Загора и присъединени към мрежа Ср. Н със собствена 

кабелна мрежа и 12 /дванадесет/ обекта на Възложителя, присъединени към мрежа Н.Н“, 

открита с Решение № 200/26.11.2018 г., публикувано в РОП на 26.11.2018 г., уникален номер 

на поръчката 01369-2018-0001, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, в състав: 

1. Валентин Михайлов Дончев - Началник на ремонтно звено, транспорт – 

„Енергетичен“ в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора – Председател  

2. Минка Иванова Стоименова – Ръководител, организация и ефективност на труда в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора - член 

3. Йорданка Малешкова Христова – правоспособен юрист - член 

 

В изпълнение на чл.54,ал.7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане и 

обсъждане на  документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Съгл. чл.67, ал.1 от ЗОП 

при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата 

на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. При анализиране на приложените към офертите на участниците 

еЕЕДОП комисията установи, че участници №1, №2, №3, №4 и №6 са представили еЕЕДОП, 

подписан от всички лица по чл.54,ал.2 от ЗОП, в които декларират липса на основания за 

отстраняване по чл.54,ал.1 от ЗОП и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя, за което предоставят съответната информация.  Участник № 5 -„ЕНЕРГО-ПРО 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД гр. Варна, представя еЕЕДОП, който не е подписан от всички 

лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които го представляват, съгласно вписванията в Търговски 

регистър – участникът се представлява от трима управители, а еЕЕДОП е подписан само от 

двама от тях.  Основанията за задължително отстраняване по чл.54,ал.1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за 

всички представители на участника, в случая трима управители съгласно Търговски регистър, 

поради което  еЕЕДОП следва да бъде подписан от всички управители, независимо от правото 

на всеки двама от тях заедно да представляват дружеството. В представения еЕЕДОП участник 

№5 декларира съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, за което 

предоставя съответната информация. 



Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, вр. чл.54,ал.8 от ППЗОП, когато по отношение на 

изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да 

пояснят представената информация, като обстоятелствата се посочват в протокола на 

комисията. 

Поради това комисията изисква от участник № 5 - „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ“ ЕООД гр. Варна, да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП -  до 5 работни дни 

от получаването на протокола на комисията, еЕЕДОП, подписан от управителя Яна Маринова 

Димитрова относно основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП или, по преценка на участника, нов еЕЕДОП, подписан от всички трима управители на 

дружеството, вписани в Търговски регистър, относно основанията за задължително 

отстраняване по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в профила 

на купувача и в същия ден да се изпрати на всички участници в процедурата. 

След представяне на изискания еЕЕДОП или след изтичане на срока по чл. 54, ал.9 от 

ППЗОП, комисията ще продължи работата си. 

Настоящият протокол се състави съобразно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП.  

        

 

                  КОМИСИЯ:  1……………/п/………………..… 

      

          2……………/п/…………………. 

       

           3……………/п/………………….  

 

 

 

Предаден на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара 

Загора  на ....................................201…. г. 

        

 

 

 

 

      Управител:………………………..…. 

  

       /инж. Димитър Авджиев/  

 

 

 

……………......................................................................................................................... 

       

 

Управител:…………….……………..….   

       /инж. Димитър Авджиев 

 


