
 

 

 

ПОКАНА 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за 

състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“ 

 

 

„Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП).  

Редът и условията, при които ще бъде определен изпълнител на поръчката, са установени 

съгласно Политиката за доставка на стоки, изпълнение на услуги и строителство в 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

1. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

 

1.1. Обект и предмет. Фактическо положение. 

Настоящият конкурс има за цел възлагане на поръчка за нуждите на „Български Енергиен 

Холдинг” ЕАД с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични 

бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна 

Европа“ 

 

1.2. Прогнозна стойност. 

Прогнозната стойност за изпълнение е в размер до 144 000 (сто четиридесет и четири 

хиляди) лв. без ДДС годишно или 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС на месец. 

Предвидено е да се сключи едногодишен договор, като посочената стойност е и 

максимално допустимата стойност по договора. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

 

 

2.2.1. Стабилно финансово и икономическо състояние  

Минимални изисквания: 

2.1 Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние на 

участниците 
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Участникът следва да има кумулативни приходи от минимум 288,000 (двеста осемдесет и 

осем хиляди) лева за последните 3 (три) години (2019 — 2021 г.) от извършени услуги с 

идентичен и/или сходен предмет. 

 

Под „услуги с идентичен и/или сходен предмет“ следва да се разбира: изготвяне на 

дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари. 

 

Обстоятелството се доказва с Декларация по образец (Приложение №7) 

 

 

2.3.1. Опит в изготвянето на дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните 

пазари.  

Минимално изискване: 

Участниците да са изпълнили минимум 5 (пет) услуги с идентичен и/или сходен предмет 

в голямо предприятие (извън обхвата на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия) 

през последните 3 (три) години. 

Забележка: под „изпълнена” услуга следва да се разбира такава, която независимо от 

датата на започването й, е приключила в посочения по-горе период. 

 

За доказване на това изискване участникът представя списък на изпълнените 

ангажименти, съгласно приложен образец (Приложение № 6), придружен с референции 

 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА. 

 

3.1 ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

3.1.1 Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия. 

3.1.2 Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го представлява 

по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

3.1.3 Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 

обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – Приложение №4 

към поканата. 

3.1.4 Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта. Срокът за 

валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на оферти. 

3.1.5 Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на 

седмия ден (календарен) от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на срока за 

подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или оттегли 

2.2 Изисквания и доказателства за технически и професионални способности на 

участниците 
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офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. Когато в обявения срок за подаване на оферти за участие в процедурата се 

получат по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока. 

3.1.6 Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за 

участие до 17:00 часа на четвъртия ден (календарен) след публикуване на Поканата (денят 

на публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се отправят по някой от следните 

чрез ел. поща до tenders@bgenh.com. 

3.1.7 Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com 

разясненията до 17:30 ч. на петия ден (календарен) след публикуване на Поканата за 

участие. 

Забележка: В случай че някой от сроковете изтича в неработен ден, то същият следва да 

се счита за удължен и изтича в съответния час на първия работен ден след въпросния 

неработен ден. 

3.1.8 Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 

участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 

независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща офертата чрез 

поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 

че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен 

за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

3.1.9 Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 

участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: „Оферта“ и да бъдат 

посочени наименование на поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и и-мейл адрес. 

3.1.10 Пликът съдържа документите, посочени в настоящата покана, включително 

документите, отнасящи се до личното състояние и критериите за подбор на участниците, 

Техническо предложение (Организация и методология) и приложенията към него. 

Ценовата оферта и стратегия за изпълнение на поръчката се представя в отделен 

запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. 

Пликът следва да съдържа минимум следните документи, изисквани от Възложителя: 

1. Списък с представените документи (съгласно приложения към поканата образец); 

2. Документ за упълномощаване, в случай че офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ участника – в оригинал; 

3. Документ за създаване на обединение – в оригинал или заверено копие, в случай че 

участникът е обединение. 

4. Административни сведения на участника (съгласно приложения към поканата 

образец); 

5. Удостоверение за актуално състояние, справка от търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел, копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел; 

http://www.bgenh.com/
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Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел, участниците – юридически лица или еднолични 

търговци следва да представят удостоверение за актуално състояние, издадено през 

последните 6 (шест) месеца преди датата за подаване на офертата. Чуждестранните 

юридически лица представят в официален превод на български език съответните 

еквивалентни документи на съдебен или административен орган в държавата, в която са 

установени. 

6. Доказателства за икономическо и финансово състояние и технически и 

професионални способности на участника - съгласно изискванията на Раздел 2 от 

Поканата (съгласно приложените към поканата образци). 

7. Декларация за липса на обстоятелства в оригинал (съгласно приложения към 

поканата образец); 

В плика с офертата се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис 

"Предлагана цена"; 

Посоченият плик съдържа ценовото предложение на участника в оригинал (съгласно 

приложения към поканата образец Приложение №10) и Стратегията за изпълнение на 

поръчката. 

 

Всички оферти се представят на български език, без зачертавания и поправки. 

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с превод на български език. 

 

3.1.11 При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се отбелязват 

поредния номер, датата и часът на получаването. 

3.1.12 Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 

- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 

законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. 

3.1.13 От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази 

покана; 

- не е представен някой от документите, предварително посочени в документацията или 

изискани допълнително от възложителя; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в декларацията за липса на 

обстоятелства; 

- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от страна 

на участника. 

Не се допуска вариантност на офертите. 
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3.1.14 Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса, когато: 

- не са подадени оферти; 

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия; 

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, които той може да осигури; 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране 

за изпълнение на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл на предвиди; 

- участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите документи 

или 

- класираните на първо и второ място участници откажат да сключат договор; 

- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които не могат 

да бъдат отстранени. 

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

3.1.15 Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет 

страница. 

3.2 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

3.2.1 За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя 

нейния състав и резервни членове. 

3.2.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и след 

получаване на представените оферти. 

3.2.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 

съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 

сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 

процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

3.3 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

3.3.1 Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 

„икономически най-изгодна оферта”. 

Оценката на офертите се извършва по качествени (Kn) и количествени (K) показатели, като 

максималният възможен брой точки при оценка на всяка от офертите е 100 и се формира по 

следния начин: 

Kn + K = 100 точки 

Кn и К се състоят от следните компоненти: 
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 Тежест 

Количествени критерии (K) 70% 

Предложена цена за услугата (евро) 70% 

Качествени Критерии (Kn) 30% 

Подробна стратегия за изпълнение на поръчката 30% 

Оценяването се извършва на пропорционален принцип, като най-доброто представяне по 

съответния критерий се приравни на 100% от максималния брой точки (100т.). Останалите 

кандидати ще получават такава част от максималния брой точки по дадения критерий, 

каквато съответства на отношението на получените от тях точки към точките на най-

добрия кандидат. 

Най-добрата оферта (Kbest) за всеки критерий се определя, както следва: 

 Най-добра оферта 

Количествени критерии (K) 70% 

Предложена обща цена (евро) Най-ниска 

Качествени Критерии (Kn) 30% 

Подробна стратегия за изпълнение на поръчката 

Наличие на детайлно 

разработена и аргументирана 

цялостна концепция, 

защитаваща интересите на 

Възложителя 

 

3.3.2 До оценка се допускат само офертите, които отговарят на техническите 

изисквания, съдържат всички необходими документи и отговарят на предварително 

обявените от възложителя условия. 

Класирането се извършва в низходящ ред като на първо място се класира участникът с 

най-висока комплексна оценка. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат най-оптимални за Възложителя предложения, в следния 

ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-добра оценка на качествените критерии 
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3.4 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

3.4.1 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 

солидарна отговорност за изпълнение на договора. 

Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане 

на поръчка. 

При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документите по т. 3, букви, „а“ и „в“ от Декларацията 

за липса на обстоятелства (Приложение № 4). 

Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът, определен за 

изпълнител, не представи документите, изискуеми съгласно настоящата покана. В този 

случай Възложителят може да сключи договор с класирания на второ място участник или 

да прекрати процедурата. 

 

3.4.2 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИE. 

Договорът се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител 

представи определената гаранция за изпълнение на договора.  

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от договора свои 

задължения с гаранция, възлизаща на 3 (три) % от общата стойност по договора.  

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:  

• банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че 

в гаранцията са вписани условията на Възложителя);  

• парична сума, преведена по сметка на Възложителя 

Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение.  

Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

банковата сметка  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Уникредит Булбанк АД с IBAN BG 96 UNCR 

7630 1003 4665 19, SWIFT UNCRBGSF. 

Представя се заверено копие от платежното нареждане. 

Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция [във форма, предварително 

[съгласувана с] ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]] / [да съдържа задължение на банката - гарант да 

извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 

задържане на Гаранцията за изпълнение по Договора]; 
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2. да бъде със срок на валидност, не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока на изпълнение на договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

 

Възложителят си запазва правото по своя преценка да прекрати процедурата и да не 

подпише договор, без това да води до каквито и да било финансови последствия за него. 

В този случай Възложителят не може да бъде подведен под отговорност за претърпени 

вреди или пропуснати ползи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Техническо задание 

Приложение № 2 - Списък с представените документи, съдържащи се в офертата 

Приложение № 3 - Административни сведения 

Приложение № 4 – Декларация за липса на обстоятелства 

Приложение № 5 – Декларация за конфиденциалност 

Приложение № 6 - Списък на изпълнените ангажименти с идентичен и/или сходен предмет 

Приложение № 7 – Декларация за доказване на финансовите и икономически изисквания‘ 

Приложение № 8 - Оферта 

Приложение № 9 – Стратегия за изпълнение на поръчката  

Приложение № 10 - Ценово предложение 

Приложение № 11 – Техническо предложение (Организация и методология)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни 

и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна 

и Югоизточна Европа“ 

 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) е акционерно дружество със 100 % 

държавно участие. Правата на едноличен собственик на капитала на "Български Енергиен 

Холдинг" ЕАД се упражняват от Министъра на енергетиката. 

 

БЕХ ЕАД (компания-майка) заедно с дъщерните му дружества формират икономическа 

група. Холдинговата структура е представена на графиката по-долу: 
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1. Изготвяне на дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните 

пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа 

 

В обхвата на настоящата процедура попада изготвянето и представянето на БЕХ ЕАД и 

на дъщерните му дружества част от структурата на дневни и седмични бюлетини за 

състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

 

1.1. Съдържание на дневните бюлетини 

1.1.1. Представяне на значимите новини от отделните пазарни зони от предходния ден/ и 

преди изпращането на бюлетина и анализ на техния ефект върху цените на 

електрическата енергия за следващия ден на доставка; 

1.1.2. Предоставяне на информация за непредвидените намаления на междусистемни 

преносни права и/или непланирани ремонти на  производители в региона с мощност 

над 100 MW и анализ на това как те ще се отразят върху предлагането на 

електрическа енергия и съответно на цената на електрическата енергия за 

следващия/те ден/дни на доставка; 

1.1.3. Представяне на актуални данни за производството на електрическа енергия от ВЕИ 

централи (в това число фотоволтаични електроцентрали, вятърни електроцентрали 

и водноелектрически централи); 

1.1.4. Представяне на актуални данни за метеорологичните условия и как промени в тях 

ще се отразят върху търсенето и предлагането на електрическа енергия в региона и 

съответно върху цените на електрическа енергия; 

1.1.5.  Предоставяне на актуални фундаментални и технически данни за текущото 

състояние и развитието на пазарите на природен газ и квоти за емисии на парникови 

газове и анализ на отражението на тяхната динамика върху състоянието на пазар 

„ден напред“ 

 

1.2. Съдържание на седмичните бюлетини 

 

1.2.1. Секция новини 

 

• Обзор на значимите събития през изминалата и текущата седмица, свързани с 

пазарните зони с най-голямо влияние върху пазар „ден напред“ в България, а 

именно – Румъния (OPCOM), Унгария (HUPX), Гърция (HENEX) и България 

(IBEX);  

• Обзор на значимите събития през изминалата и текущата седмица, свързани с 

пазарна зона Германия, като най-значим пазар в Европа, чието търсене и 

предлагане влияе директно и на пазарите в Югоизточна Европа.  

• Интерпретация и анализ на новините, и обобщение на това как същите следва да 

повлияят върху търсенето и предлагането на електрическа енергия на 

енергийните борси в региона и респективно как това ще се отрази на цената на 

електрическата енергия на краткосрочна (седмична) база и средносрочна ( 

месечна, тримесечна, годишна) база; 

 

1.2.2. Секция междусистемни преносни права (капацитети) 
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• Обзор на промяната на предлагането на междусистемните преносни права на 

границите при 4-те пазарни зони с най-голямо влиянието върху пазар „ден 

напред“ на БНЕБ  за изминалата и настоящата седмица; 

• Анализ на отражението на тези промени върху динамиката на пазарите на 

електрическа енергия в региона и съответно  върху прогнозните пазарни цени 

 

1.2.3. Секция планирани и непланирани ремонтни програми 

• Обзор на планираните и непланираните ремонтни програми на производителите 

в региона с мощност над 100 MW; 

• Анализ как тези ремонти ще се отразят върху динамиката на пазарите на 

електрическа енергия в региона и съответно  върху прогнозните пазарни цени; 

 

1.2.4. Секция ВЕИ производители (фотоволтаични електроцентрали, вятърни 

електроцентрали и водноелектрически централи) 

 

• Обзор и представяне на прогнозното производство на електрическа енергия от 

ВЕИ производители в пазарните зони България, Румъния, Гърция и Унгария в 

табличен и графичен вид;  

• Анализ на това как динамиката прогнозното производство на електрическа 

енергия от ВЕИ производители в пазарните зони България, Румъния, Гърция и 

Унгария ще се отрази върху предлагането на електрическа енергия в отделните 

пазарни зони и в региона, като цяло и анализ на очаквания ефект от тези динамики 

върху прогнозните пазарни цени в тези пазари зони и в регионален аспект; 

 

1.2.5. Секция метеорология  

• Обзор на метеорологичните условия в табличен и графичен вид за предходната, 

текущата и следващата седмица напред  

• Анализ на влиянието на промените в метеорологичните условия върху 

динамиката на пазарите в регионален аспект и в отделните пазарни зони и 

съответно  върху прогнозните пазарни цени 

 

1.2.6. Секция природен газ  

• Обзор на събитията от изминалата, текущата и предстоящата седмица, които биха 

имали отражение върху динамиката на пазара на природен газ в регионален ефект; 

• Анализ на отражението на тези събития върху състоянието на пазара на природен 

газ; 

• Обзор и анализ на ценовите нива на природния газ на база TTF индекса, представен 

в табличен и графичен вид, който се явява референтен за цяла Европа; 

 

 

1.2.7. Секция квоти за емисии на парникови газове  

• Изготвяне и представяне на фундаментален и технически анализ на ценовите нива 

на квотите за емисиите на парникови газове; 

• Анализ на отражението на динамиката на ценовите нива на квотите за емисии 

парникови газове върху състоянието на пазара на електрическа енергия в 

регионален аспект и съответно върху прогнозните пазарни цени; 
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1.2.8. Секция фючърсни цени в региона 

• Изготвяне и представяне на прогнозни данни за нивата на фючърсните контракти 

в Унгария и Германия на база седмица напред и месец напред; 

• Анализ на спредовете (разликите) между отделните пазари „ден напред“ в 

регионален план в това число и в пазарните зони - Румъния (OPCOM), Унгария 

(HUPX), Гърция (HENEX) и България (IBEX); 

• Изготвяте и представяне на прогнозни данни за движението на спредовете между 

отделните пазари „ден напред“ на база седмица и месец напред. 

 

1.2.9. Секция технически анализ и корелации 

• Изготвяне и представяне на данни за корелациите между цената на електрическата 

енергия, потреблението, промяната във ВЕИ производството, цените на квотите за 

емисии на парникови газове и цените на природния газ на база седмица и месец 

назад в табличен и графичен вид в регионален и локален аспект. 

 

2. Срок за изпълнение на дейностите 

 

Срокът на договора ще бъде за 12 месеца от датата на сключването, който ще предвижда 

регулярно предоставяне на посочените по-горе бюлетини, както следва: 

 

• Дневен бюлетин – изпраща се всеки работен ден до 11.00 ч местно време; 

• Седмичен бюлетин – изпраща се всеки понеделник (първи работен ден от 

седмицата) до 11.00 ч местно време; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Образец  

Списък с представените документи, съдържащи се в офертата, подадена в конкурс по оферти 

с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за 

състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“ 

 

 

Участник: ……………………………………………………………………………………..., 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…] 

№ Съдържание 

Вид и количество 

на документите 

/оригинал или заверено 

копие и общ брой 

страници/ 

 
Посочват се съдържащите се в офертата документи съобразно 

тяхната поредност. 
 

1.   

2.   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение (по образец) 

(представено в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис 

"Предлагана цена", поставен в плика с офертата) 

 

 

 [дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Образец 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя 

дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна 

и Югоизточна Европа“ 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта е подадена от  
 

наименование на участника 

регистр. с решение от ... / на ...  

по ф.дело № .../ ... г.,  

с адрес на управление:  

ЕИК  

Ид № по ДДС  

банкова сметка IBAN  

банков код (BIC)  

обслужваща банка/клон/офис  

и подписана от:  

трите имена и ЕГН 

в качеството му на:  

длъжност 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 

2. Телефон  

3. Факс  

4. e-mail  

5. интернет адрес  

6. Лице за контакт 

/име, длъжност/ 

 

 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Образец  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелства 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочва се заеманата длъжност) на ____________________________ (посочва се 

фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 

____________________, със седалище и адрес на управление: 

______________________________________________________________, участник в 

конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и 

седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и 

Югоизточна Европа“ 

“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М*, ЧЕ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна. 

3. Представляваното от мен дружество: 

а) не е в производство по несъстоятелност или е обявено в несъстоятелност, или 

сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон или е преустановило дейността си.; 

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

в) няма парични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

 
* Основанията по т. 1 и 2 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 

вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В посочените случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен 

или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1 и 2 се отнасят 

и за това физическо лице. 

По отношение на обстоятелства по т. 1 и 2, основанията се прилагат пет години от влизането в сила на 

присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието. 

Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, 

включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници. 
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държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с  влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако размерът на 

неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата 

на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 

000 лева. 

г) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен. 

 

4. Не съм свързано лице† по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на   Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или с член/членовете на Съвета на директорите на 

БЕХ ЕАД. 

 

5. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата 

по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

…......……………. г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

 
† "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 

степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, 

се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 

безпристрастност и обективност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Образец  

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 

 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочете длъжността) на ____________________________ (посочете името на 

участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК/ Номер на регистрация в съответната държава 

____________________, със седалище и адрес на управление: 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми 

известни при участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител, който да предоставя 

дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна 

и Югоизточна Европа, представляващи фирмена и/или търговска тайна на дружеството. 

 

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД. 

 

 

 

 

…......…………….г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Образец 

 

 

Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя], 

Регистрация: [данни за регистрацията] 

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или 

друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК/ Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в 

[…], със седалище […] и адрес на управление […], 

 

 

 

 

СПИСЪК 

 

на изпълнените ангажименти с идентичен и/или сходен предмет за участие в 

конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и 

седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и 

Югоизточна Европа“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: Референции. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:.................. 

                                                                                             (подпис и печат) 

 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

  

№ Възложител Предмет Срок на 

изпълнение 

(от/до) 

1    

2    

3    

4    

5    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

         Образец 

 

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за доказване на финансовите и икономически  изисквания 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 

фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК/ Номер на регистрация в съответната 

държава____________________, със седалище и адрес на управление: 

_________________________________________________________, участник в конкурс 

по оферти за избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за 

състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  че: 

 

Представляваният от мен участник има кумулативно приходи от минимум 288,000 

(двеста осемдесет и осем хиляди) лева за последните 3 (три) години (2019 — 2021 г.) от 

извършени услуги с идентичен и/или сходен предмет, както следва: 

 

Възложител Предмет Срок Стойност 

    

 

Посочените суми са лв., без ДДС. 

 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

[дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

         Образец 

ОФЕРТА 

От .................................................................................., с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на 

              (наименование на участника)                                                            

регистрация в съответната държава .......................................,представлявано от 

...................................................................................................                                                                  

                                               (име/длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в обявения от Вас конкурс по 

оферти с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както 

следва: 

Предлаганото от нас предложение за цялостното изпълнение на поръчката е представено 

съобразно изготвения образец към Поканата за участие, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката”. 

Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 

представено в отделен запечатан непрозрачен Плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.  

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти 

са валидни за срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване 

на оферти. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 

представим документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на 

обстоятелствата, посочени в т. 3, букви, „а“ и „в“ от Декларацията за липса на 

обстоятелства. 

До подписването на договор тази оферта, заедно с Вашата писмена покана за възлагане 

на договор, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 

приложения списък. 

 

[дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

       [качество на представляващия участника]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Образец  

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да 

предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в 

Централна, Източна и Югоизточна Европа“ 

 

___________________________________________________________________________

_ 

    /изписва се името на участника/ 

___________________________________________________________________________

_ 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 

регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[..........................................…],  

със седалище [........................................................................................................................…] 

и адрес на управление [........................................................................................................…], 

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в 

качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество] 

Представяме Ви нашата концепция за организация на изпълнението на предмета на 

поръчката, в която излагаме подробно и мотивирано подхода и вижданията си за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

 

1. Стратегия за изпълнение на поръчката 

• Всякакви пояснения за начинът на изпълнение на дейностите, заложени в 

техническото задание, които биха били от значение за успешното изпълнение на 

дейностите, по-специално, неговите цели и очаквани резултати; 

• Мнение относно постигането на договорните цели и очакваните резултати; 

 

2. Описание на използваните информационни масиви, предлагания екип от 

специалисти и техния цялостен профил, които ще бъдат ангажирани с обработктата 

на данни и анализите. 

 

3. Методология за изпълнение на дейностите 

• Описание на подходите, използвани за маркирането на важните новини, събития и 

пазарни динамики и акционери, които ще бъдат използвани при подготовката дневните 

и седмичните бюлетини; 

• Описание на използваните програмни продукти, при наличие на такива, за 

изпълнение на поръчката; 

• Представяне на примерни седмични и дневни бюлетини, изготвяни от страна на 

кандидата 

• Описание на организацията на работата; 

• Описание на ресурсната обезпеченост. 

Настоящата оферта е валидна 30 (тридесет) дни от крайния срок за получаване на 

офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договор. 

 
…......……………. г.    Подпис и печат: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Образец  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс с предмет: „за избор на изпълнител, който да предоставя дневни 

и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и 

Югоизточна Европа“ 

 

от 

...................................................................................................................................................... 

[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 

регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[..........................................…],  

със седалище [........................................................................................................................…] 

и адрес на управление [........................................................................................................…], 

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] 

в качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество] 

 

 

Предлагаме да изпълним дейностите от предмета на поръчката при обща цена 

………………………………………………………………………. без вкл. ДДС 

 

 

 

Настоящата ценова оферта е валидна 30 (тридесет) дни от крайния срок за получаване на 

офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на рамков договор. 

 

 

 

Дата:……………………….   Подпис и печат: ………………………... 
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Приложение № 11 
Образец 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за участие в конкурс по оферти с предмет  

„Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за 

състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“  

от 

...................................................................................................................................................... 

[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 

регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[..........................................…],  

със седалище [........................................................................................................................…] 

и адрес на управление [........................................................................................................…], 

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в 

качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество] 

След запознаване с поканата за участие и приложенията към нея предлагаме да 

изпълним поръчката съгласно техническото задание и поставените от Възложителя 

изисквания и при следните условия: 

Ще изготвяме дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в 

Централна, Източна и Югоизточна Европа, в срок както следва: 

• Дневен бюлетин – всеки работен ден до 11.00 ч местно време; 

• Седмичен бюлетин – всеки понеделник (първи работен ден от седмицата) до 11.00 

ч местно време 

Техническото ни предложение3 за изпълнението на предмета на процедурата включва 

още следното: 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................ 

 
3 Техническото предложение на участниците следва да покрива минимум заложените в 

Техническото задание (Приложение №1 към поканата) дейности и изисквания. 
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Настоящата оферта е валидна 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок на 

подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора. 

 
 
 
Приложения:  
………………………. 
 
 

[дата]     ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 


