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Вътр. № ПО-05-72/13.05.2019 г. 

 

ДО ДИРЕКТОРА  

НА ТП „ДГС КОСТИ“ 

 

 

ДОКЛАД ОТ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ 

по чл. 21, ал. 2 от ЗОП  

 

Настоящият доклад е изготвен единствено с информационна цел и с оглед 

обобщаване на резултатите от проведените пазарни проучвания в контекста на 

изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръки (ЗОП) във връзка с 

определяне на прогнозната стойност за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на 

нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско 

напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 

24 месеца“. 

Документът не следва да бъде използван за други цели с изключение на тези за 

които е изготвен. 

Услугата, която предстои да бъде възложена е регулярна, тъй като за изпълнение 

на дейностите по управление, стопанисване и опазване на горските територии, 

стопанството като административна структура се помещава в административна сграда. 

ТП „ДГС Кости“ ежегодно възлага поръчка за услуга с такъв предмет. Предвид на това 

и при условията на чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП стопанството е прогнозирало годишен 

разход за електроенергия за 2019 г. в размер на 4500,00 лева без ДДС, който за 24 

месеца се равнява на 9000,00 лева без ДДС. Предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от 

ЗОП (прогнозната стойност за предприятието) и определяне вида на поръчката по чл. 

20 от ЗОП, Директорът на ЮИДП ДП – гр. Сливен е издал Заповед № РД-10-

8/22.01.2019 г., с която е разпоредил възлагането на поръчката да се извърши чрез 

Открита процедура по реда на ЗОП и ППЗОП. 

С измененията на ЗОП обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г. 

пазарните проучвания или консултации са задължителни за определяне на прогнозната 

стойност на обществените поръчки, с оглед на което, за целите на закона, 

прогнозираната и утвърдена вече пазарна стойност на услугата следва отново да бъде 

съпоставена с тази на пазара. 

Ползването на електроенергия е ежедневно необходима доставка, която 
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способства за нормалното протичане на работния процес на всички административни 

структури в страната – държавни и общински. Това насочи пазарното проучване към 

държавните институции, държавни предприятия с административни функции, както и 

към териториалните поделения на други държавни предприятия с предмет на действие - 

управление и стопанисване на горски територии.  

Проучени бяха обявените от възложителите обществени поръчки (технически 

спецификации и др.) и ценовите предложения на участниците в процедурите, както и 

сключени договори за 2019 г. 

В резултат на проведените пазарни проучвания бяха направени следните изводи: 

Цената, определена за дейностите за извършване на услугата: „Доставка на нетни 

количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на 

координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“, е адекватна на 

средните пазарни такива, определени в съответствие с финансовия ресурс на 

възложителя и изчислени на база действителните разходи, които биха били направени 

от участника, определен за изпълнител на услугата. 

Неразделна част от настоящия доклад са извадки от документацията в електронни 

досиета на обществени поръчки, проведени от БНБ, ДП „Научно-производствен 

център“ при Селскостопанска академия – гр. София, ТП ДГС и др.  

 

 

 

 

 

Изготвил:  

 

 

 

…………………… 

Мария Велчева 

юрист при ТП „ДГС Кости“ 
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Text Box
Заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.





