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вх. № ПО-09-58/26.08.2020 год.   

 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА 
НА ТП ДГС МАДЖАРОВО 
 
 
 

ДОКЛАД ОТ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ, 
съгласно чл. 21, ал.2 от ЗОП 

 
 

от инж. Соня Бъчварова-Каратонева – зам. директор на 
  TП ДГС Маджарово 

 
 
Относно: „Техническо обслужване на МПС, включващо  основен и текущ  ремонт, 

профилактика, диагностика, доставка и монтаж на резервни части и 
консумативи  по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“. 
 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

Във връзка с откриването на процедура по Закона за обществените поръчки   
„открита процедура“ с предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо  
основен и текущ  ремонт, профилактика, диагностика, доставка и монтаж на 
резервни части и консумативи  по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 
месеца“ се извърши проучване за цените на различните сервизни услуги и на цените 
на различните резервни части за МПС, чрез посещение в търговски обекти и 
автосервизи на територията на област Хасково. Направи се и проучване, чрез 
интернет пространството, където бяха обстойно разгледани, цените на различните 
услуги включващи  основен и текущ  ремонт, профилактика, диагностика и доставка 
на резервни части за МПС.  

Използвани бяха и база данни от наличния архив на ТП ДГС Маджарово за 
ценовите предложения от обявени, предложени и изпълнени процедури от 
предходни години със същият предмет и дейност.  

Прогнозната стойност, определена от Възложителя за услугата: „Техническо 
обслужване на МПС, включващо  основен и текущ  ремонт, профилактика, 
диагностика, доставка и монтаж на резервни части и консумативи  по заявка на ТП 
ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“, е в съответствие с предвиденият финансов 
ресурс и е съобразена със средните цени на пазара. 

 



 На основание чл. 21, ал.2 от ЗОП, настоящият доклад е изготвен единствено с 
информационна цел и с оглед на резултатите от проведените пазарни проучвания, 
във връзка с определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществената 
поръчка.  

 
С уважение,          -------П------- 
инж. Соня Бъчварова-Каратонева 


