
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН   ТРИАДИЦА 
 

Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП, с 
предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на координатор 

на стандартна балансираща група“ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №41 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично 
състезание по реда на Глава 25та от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на нетна активна електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на 
координатор на стандартна балансираща група“, открита с Решение № РТР20-РД93-2 от 

26.03.2020 г. на Кмета на Район Триадица – СО 
 
 
Днес, 06.01.2021 г., в заседателната зала на Район Триадица – СО, находяща се на 

третия етаж (стая №301) в административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Алабин“ 
№54, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РТР20-РД92-
1/20.05.2020 г. на Кмета на Район Триадица – СО, срокът за работа на която е удължен със 
Заповед № РТР20-РД92-1-(1)/06.01.2021 г., за провеждане на процедура Публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Глава 25та от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на нетна активна 
електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на координатор на 
стандартна балансираща група“, открита с Решение №РТР20-РД93-2 от 26.03.2020 г., 
изменено с Решение № РТР20-РД93-2-/2/ от 10.04.2020 г.  на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Кмета на Район Триадица - СО 

заседава в следния състав: 
 
Председател: Руслан Баждеков – Заместник – кмет на Район Триадица – СО 
 
Членове:  
1. Камелия Пандалиева - главен специалист в отдел „ФСД“, 

2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 

Фактът, че всички редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 
нейно закрито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство за приемане 
на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 

 

I. След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата, 
Председателят на Комисията откри заседанието в 9:00 часа, запознавайки членовете на 
настоящия помощен орган със следните обстоятелства:  

 
1. С писмо, изведено в Деловодната система на Район Триадица – СО под № РТР20 – 

РД93-2-4 от 22.12.2020 г., Възложителят, отчитайки обстоятелството (на което Комисията 
обърна внимание в съставения от нея предходен Протокол №3 от 15.10.2020 г.), че 
валидността на офертите, подадени от Участниците в провежданата процедура е изтекла на 
19.10.2020 г. и основавайки се на разпоредбата на чл. 35а, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, е 
поканил всичките четирима Икономически оператори, участващи във възлагането, да 
потвърдят същата (валидността на офертите си) за срок до 31.01.2021 г.  

                                                
1 На основание §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, във връзка с §12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното 

положение, всички цитирани в настоящия Протокол разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са съгласно редакцията им, действаща до 1 ноември 
2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5 буква "а", чл. 100, ал. 
3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13, които се прилагат в редакцията от 01.01.2020 г. 
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Едновременно, с цел препятстване вероятността от нееднозначно и разнопосочно 
тълкуване, досежно срока, в който Участниците могат да заявят и потвърдят обвързаността 
си със съдържащите се в офертите им конкретни предложения (технически и ценови), 
Възложителят изключително ясно и недвусмислено, повдигайки го в цвят за привличане на 
вниманието, им е указал, че в срок 3 (три) работни дни следва да представят декларация 
за потвърждаване валидността на офертите си (в тяхната цялост) за определения от 
Възложителя нов времеви период, посочен в същото това писмо. 

Стремейки се към максимална коректност, прозрачност и яснота по отношение на 
нормативно установените негативни за Икономическите оператори последици, 
Възложителят им е обърнал внимание, че съгласно чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП при 
непотвърждаване валидността на офертата си, съответният Участник ще бъде отстранен от 
участие в процедурата  на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 

 

2. Обсъденото в предходната точка писмо-покана за потвърждаване валидността на 
офертите, подписано с електронен подпис от Възложителя, е изпратено в 10:07 ч. на 
22.12.2020 г. до всички Участници в процедурата на посочените от тях електронни адреси, 
като прикачен файл към адресирано до всички тях електронно писмо (e-mail).  

 

 
 

Видно от данните от мейл сървъра на Възложителя, всички Участници, адресати на 
отправената от Възложителя покана, са получили изпратеното им по реда и при условията 
на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) 
писмо на същата дата - 22.12.2020 г., от която именно дата спрямо всеки един от тях е 
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започнал да тече указания им от Възложителя срок от 3 (три) работни дни, в който трябва 
да заявят обвързаността си с направените от тях оферти. 

Съобразявайки същият този срок, определен от Възложителя като преклузивен, 
Икономическите оператори е следвало да представят изисканите им декларации в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 30.12.2020 г. 

Във връзка с гореизложеното, Комисията счита за необходимо да посочи, че в 
съответствие с чл. 2, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, изпращането на въпросния e-mail, съдържащ като 
прикачен файл писмо № РТР20 – РД93-2-4 от 22.12.2020 г. по електронен път, се счита за 
електронно изявление. Всеки един от четиримата Участници в процедурата е адресат на 
това електронно изявление по смисъла на чл. 5 от цитирания закон - посочил е електронен 
адрес, с което си конклудентно действие по недвусмислен начин се е съгласил да получава 
изявления в електронна форма.  

Електронното изявление, според чл. 10, ал. 1 от ЗЕДЕУУ се счита за получено с 
постъпването му в посочената от адресата информационна система, а доколкото в 
настоящия случай се касае за съобщение, свързано с изтичане на преклузивен срок, 
Възложителят, респ. настоящият помощен орган не носи отговорност за това, кой, кога и 
как е отворил от страна на съответния Участник получената електронна пратка и какво е 
прочел, или още пък по-малко дали е разбрал съдържанието на кореспонденцията. 

 

3. На 23.12.2020 г., в 12:41 ч., на официалната електронна поща на Район Триадица – 
СО (triaditza@triaditza.org), е получено писмо от „Кумер“ ООД, съдържащо следното 
волеизявление: 

  
 

В прикачения към така изпратеното писмо файл е обективирана декларация, 
съдържаща правеното от Управителя на „Кумер“ ООД волеизявление, че потвърждава 
валидността на депозираната от Дружеството оферта за участие в настоящата обществена 
поръчка (в нейната цялост) за срок до 31.01.2021 г. Същата е подписана с квалифициран 
електронен подпис от представляващото Дружеството лице. 
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4. В резултат от направената от нея справка във входящите регистри от деловодната 
система на Район Традица, както и от извършения детайлен преглед на всички постъпили 
писма в официалната електронна поща на Района (triaditza@triaditza.org), Комисията 
установи, че в периода след 10:07 ч. на 22.12.2020 г. до 17:00 ч. на 30.12.2020 г. не са 
постъпвали изискуемите от Възложителя декларации, писма и/или други документи, 
отразяващи волеизявления от страна на останалите трима Участници – „Енерджи 
маркет глобал“ ООД, „Мост енерджи“ АД и „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД да 
потвърдят валидността на депозираните от тях оферти. 

 
5. В 09:54 ч. на 05.01.2021 г. в официалната поща на Район Триадица – СО, като 

отговор на изпратената му от Възложителя покана е постъпило писмо от „Енерго-Про 
енергийни услуги“ ЕАД, в текста на което се съдържа правеното от този от Участниците 
уведомление, според което: „в съответствие с динамиката на пазара, Енерго-Про 
енергийни услуги“ ЕАД не е в състояние да удължи валидността на подадената оферта 
за срок до 31.01.2021 г.“. 

 

 
 
6. Отново на 05.01.2021 г. и отново на електронната поща на Район Триадица, са 

постъпили писма и от другите двама Участници - „Енерджи Маркет Глобал“ ООД и „Мост 
енерджи“ АД, към всяко от които като прикачен файл е приложена и декларация, 
съдържаща правеното от всеки от посочените Икономически оператори волеизявление за 
потвърждаване валидността на представената от него оферта за срок до 31.01.2021г., 
както следва: 

 

 



5 

 

 
 
********************** 
 
II. В резултат от така направените установявания и след извършен от нея задълбочен 

и обстоен анализ на гореизложените факти и обстоятелства, Комисията обосновава 
следните изводи и заключения:  

 

1. По отношение на „Кумер“ ООД: предвид обстоятелството, че в указания му от 
Възложителя тридневен срок (изтичащ на 30.12.2020 г.), Участникът е потвърдил 
валидността на представената от него оферта за участие в провежданата процедура за 
срок до 31.01.2021 г., Комисията приема за актуални, валидни и обвързващи 
Икономическия оператор правените от него предложения, обективирани в отделните части 
на депозираната негова оферта, предвид което, потвърждава Решението си, отразено в 
Протокол №3 от 15.10.2020 г., с което допуска до отваряне предлаганите от „Кумер“ 
ООД ценови параметри за изпълнение на обществената поръчка. 

 
2. По отношение на „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД: основавайки се на ясно 

направеното от този от Участниците волеизявление, че „не е в състояние да удължи“ 
валидността на подадената от него оферта за изискания му от Възложителя срок, 
настоящият помощен орган приема, че недвусмислено и несъмнено ясно е, че спрямо 
обсъждания Икономически оператор е налице условието на чл. 35а, ал. 3, изр. трето от 
ППЗОП, нормативно предвидено като санкционна последица при отказ на Участник в 
процедурата да потвърди срока на валидност на офертата, с оглед което, Комисията прие 
следните решения: 

(1) не допуска до отваряне, преглед и оценка ценовото предложение на „Енерго-
Про енергийни услуги“ ЕАД; 

(2) предлага Участник „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД да бъде отстранен 
от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 35а, ал. 3, 
изр. трето от ППЗОП. 

 

3. По отношение на „Енерджи маркет глобал“ ООД и „Мост енерджи“ АД: 
основавайки се на подробно направеното по-горе описание на изискванията и условията, 
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обективирани от Възложителя в отправеното от него към Участниците писмо – покана с № 
РТР20 – РД93-2-4 от 22.12.2020 г., едновременно с което, отчитайки факта, че и двамата 
Участници са представили изисканите им декларации на 05.01.2021 г. – два работни 
дни след указания от Възложителя и определен от него като преклузивен срок, 
изтекъл на 30.12.2020 г., Комисията счита същото за равнозначно на липса на валидни 
волеизявления, касателно обвързаността на тези Икономически оператори с 
подадените от тях оферти и съдържащите се в обхвата им предложения 
(технически и ценови), което съответно е и достатъчно основание за прилагане 
предвидената в чл. 35а, ал. 3, изр. 3то от ППЗОП санкционна последица - остраняване 
от участие на тези Стопански субекти на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 

Аргументираните и обосновани мотиви за така приетото от Комисията 
решение, се изразяват в следното: 

 
Съгласно правилото, въведено в чл. 35а, ал. 1 от ППЗОП, срокът на валидност на 

офертите е времето, през което Участниците са обвързани с условията на представените от 
тях оферти. Това именно е периодът, през който законодателят определя обвързаността на 
Участниците с представените от тях предложения за участие в процедрата и евентуално 
последващо изпълнение на конкретна обществена поръчка. 

Така формулираното правило, несъмнено е предвидено в интерес на Участниците, с 
цел да не бъдат те обвързани с направените от тях оферти за неопределено време. Този 
извод се потвърждава и от разпоредбите на следващите алинеи на обсъжданата норма. Така 
според ал. 3 на същия член, когато срокът е изтекъл, Възложителят кани Участниците да 
потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок, като Участник, който 
не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 
107, т. 5 от ЗОП. Нормата е установена от законодателя, за да гарантира, че никой 
Икономически оператор няма да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена 
поръчка на формално основание - поради изтекла валидност на офертата, без да му е 
предоставена и да има възможност да формира действителна воля за удължаване или 
потвърждаване валидността на същата, заявявайки готовността си да изпълни поръчката 
при предложените от него условия. Едновременно, същото това правило има за цел да 
премахне за Участника неопределеното време на обвързаност с офертата му, като за него не 
съществува задължение за обвързаност извън срока на валидност на офертата. 

Преценката, дали да удължи/потвърди или не офертата си, е предоставена на 
Икономическия оператор. Действително, поканата задължително трябва да изхожда от 
Възложителя, но решението за продължаване на времето, обвързващо Участника с офертата 
и съдържащите се в нея предложения, зависи единствено от неговата собствена воля.  

Цитираното правило, въведено с отделните хипотези на чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП 
обаче е установено не само в интерес на Участниците, но така също и на Възложителя, за да 
се създаде за него обективна и несъмнена сигурност, че в хода на процедурата ще се 
разглеждат и оценяват оферти, които са обвързващи за направилите ги Икономически 
оператори.  

Основавайки се на тези съждения, в настоящия случай Възложителят е преценил, че 
срока, в който Участниците могат да заявят желанието си за потвърждаване валидността на 
направените с офертите си предложения не може да бъде безкраен, поради която именно 
причина,  целейки както препятстване неоправдано забавяне на процедурата, така и 
поставяне на всички участващи в нея Икономически оператори при равни условия, 
Възложителят крайно ясно и непредпоставящо неразбиране и тълкуване е посочил в 
отправеното до Участниците писмо № РТР20 – РД93-2-4/22.12.2020 г., че срокът, в който 
трябва да представят декларация за потвърждаване валидността на офертите си е 3 (три) 
работни дни, който срок, както многократно вече беше посочено по-горе, е изтекъл на 
30.12.2020 г. 

В контекста на изложеното и предвид крайната формалност на процедурите по 
възлагане на обществени поръчки, Комисията счита, че ако приеме за валидни 
волеизявленията на „Енерджи маркет глобал“ ООД и „Мост енерджи“ АД, направени след 
определения и указан им от Възложителя краен срок, ще се стигне до нарушаване на 
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основни принципи на Закона за обществените поръчки – за равнопоставеност, недопускане 
на дискриминация и свободна конкуренция (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП), спрямо 
коректния Участник, потвърдил валидността на офертата си в рамките на същия този 
преклузивен по характера си срок, което е и допълнително основание за правеното от нея 
предложение до Възложителя да отстрани от участие в процедурата тези двама 
Участници, правно основание за което намира в нормата на чл. 107, т. 5 от ЗОП.  

 
*************************** 
 
III. Въз основа на така направените от нея обосновани и аргументирани заключения, 

едновременно с което и отчитайки констатациите и формираните от нея изводи, 
обективирани в протокол №3 от 15.10.2020 г., Комисията прие следните решения: 

 
1.  Отстранява от участие в процедурата:  
 
1.1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД - на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във 

връзка с чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП; 

1.2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 
35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП; 

1.3. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД - на основание чл. 107, т. 5 от 
ЗОП, във връзка с чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП. 

 

2. Допуска до отваряне на предлаганите от него ценови параметри за 
изпълнение на обществената поръчка следния Участник: 

„КУМЕР“ ООД 
 

След така извършените от нея действия, Комисията прие решение да уведоми 
заинтересованите лица, че на 11.01.2021 г. от 15:00 ч., в административната сграда на 
Район Триадица – СО, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ №54, ще пристъпи към 
отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на единствения допуснати Участник в 
процедурата. 

 
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията, без възражения и 

особени мнения. 

 

  
КОМИСИЯ: 
 
Председател: Руслан Баждеков - ........................................ 

       (п)* 

 Членове:       
 
1. Камелия Пандалиева - ........................................................    

       (п)*  
 2. Мария Недялкова – ............................................................ 
      (п)* 
   
 
 
 
 
* Подписите на Комисията са заличени на основание Общия регламент за защитата на личните 

данни.   


