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ДО  

Николай Дончев Кънев 

Кмет на 

Община Николаево 

    гр. Николаево,  

                             ул. „Георги Бенковски“ № 9 

 

 

ДОКЛАД 

от 

инж. Веселина Василева-Иванова, 

  

 ОТНОСНО: 

 Резултати от извършени действия по чл. 21, ал. 2 от ЗОП за изчисляване на прогнозна 

стойност към искане за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за 

нуждите на Община Николаево“ 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н КЪНЕВ, 

Във връзка с предстоящо откриване на обществената поръчка по реда на чл. 79, ал. 

1, т. 3, б. “в” от Закона за обществените поръчки (ЗОП)  с горепосочения предмет се изготви 

настоящият доклад, съдържащ констатациите по отношение на изчислената пазарна 

прогнозна стойност на предстоящите за възлагане дейности. 

Общата прогнозна стойност на поръчката, за 1 година, да бъде в размер 55 607,00 лв. 

(петдесет и пет хиляди шестстотин и седем лева)  без ДДС. 

 

I. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Констатациите относно изчисляване на прогнозната стойност на обществената 

поръчка са основани на публикувана на електронната страница на „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД, цени без ДДС и акциз, по които дружеството продава 

електрическа енергия на бизнес клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа 

ниско напрежение. „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД притежава лицензия за 
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обществено снабдяване с електрическа енергия за област Стара Загора.  Също така и на 

електронната страница на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е налице 

информация за утвърдени цени на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД с решение на 

КЕВР № Ц-19 от 01.07.2019 г.. 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ  

Прогнозно потребление на две скали за периода  01.02.2019 г. - 31.01.2020 г. 

Ценови елементи 

ЕВН България           

Електроснабдяване ЕАД търговец 

Снабдяване           

  кВтч лв./кВтч Сума лв. лв./кВтч Сума лв. 

Дневна тарифа 170031 0,13694 23284,05 0,09490 16135,94 

Нощна тарифа 85858 0,06988 5999,76 0,09490 8147,92 

Съотношение % нощна ел.ен. 34 %         

Общо енергия по тарифи 255889         

Задължение към обществото 255889     0,01957 5007,75 

Акциз по ЗАДС 255889 0,00200 511,78 0,00200 511,78 

Стойност за снабдяване     29795,58   29803,39 

      

Разпределение   Електроразпределение Юг ЕАД 

Пренос и достъп ВН  255889 0,01024 2620,30 0,01024 2620,30 

Достъп /НН/  предоставена 

мощност - 681,31   кВт     248678 0,01981 4926,31 0,01981 4926,31 

Пренос /НН напрежение/ 255889 0,03576 9150,59 0,03576 9150,59 

Стойност за разпределение     16697,21   16697,21 

      

Обща сума по елементи     46492,79   46500,60 

Ставка по ДДС: 20%     9298,56   9300,12 

Обща сума       55791,35   55800,72 

 

 

 

Прогнозно потребление на три скали за периода  01.02.2019 г. - 31.01.2020 г. 

Ценови елементи 

ЕВН България  

Електроснабдяване ЕАД търговец 

Снабдяване           

  кВтч лв./кВтч Сума лв. лв./кВтч Сума лв. 

Върхова тарифа 12633 0,17573 2220,00 0,11410 1441,43 



 3 

Дневна тарифа 15087 0,11571 1745,72 0,11410 1721,43 

Нощна тарифа 4095 0,06988 286,16 0,11410 467,24 

Съотношение % нощта ел. ен. 13%         

Общо енергия по тарифи 31815         

Задължение към обществото 31815     0,01957 622,62 

Акциз по ЗАДС 31815 0,00200 63,63 0,00200 63,63 

Стойност за снабдяване     4315,50   4316,34 

      

Разпределение   Електроразпределение Юг ЕАД 

Пренос и достъп ВН  31815 0,01024 325,79 0,01024 325,79 

Достъп /НН/  предоставена 

мощност - 95   кВт     34675 0,01981 686,91 0,01981 686,91 

Пренос /НН напрежение/ 31815 0,03576 1137,70 0,03576 1137,70 

Стойност за разпределение     2150,40   2150,40 

      

Обща сума по елементи     6465,90   6466,74 

Ставка по ДДС: 20%     1293,18   1293,35 

Обща сума       7759,09   7760,09 

 

Забележка: На централизирания пазар на електрическа енергия - двустранни договори 

на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД,  средно претеглената месечна цена за 

месец февруари 2020 г. е 102,47 лв. за 1 МВтч без ДДС. За периода м. март 2019 г. – м. 

февруари 2020 г. средно претеглената цена е 98,55 лв. за 1 МВтч без ДДС. Допълнително 

към борсовата цена, по която търговците са закупили нетната електрическа енергия, 

начисляват такса за административно обслужване, което увеличава предлаганата от тях 

цена. 

На централизирания пазар на електрическа енергия - двустранни договори на 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД,  средно претеглената месечна цена за месец 

март 2020 г. е 99,00 лв. за 1 МВтч без ДДС. За периода м. април 2019 г. – м. март 2020 г. 

средно претеглената цена е 100,21 лв. за 1 МВтч без ДДС. Допълнително към борсовата 

цена, по която търговците са закупили нетната електрическа енергия, начисляват такса за 

административно обслужване, което увеличава предлаганата от тях цена. 

 

При консумацията на електрическа енергия от обекти на Община Николаево на 

регулирания пазар на електрическа енергия, на две скали при съотношение 66 % дневна 

енергия към 34 % нощна енергия и на три скали при съотношение 87 % дневна енергия към 
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13 % нощна енергия е възможно да се постигне средна цена на нетна енергия около от 97,02 

лева без ДДС за 1 МВтч., която е по-ниска от предлаганите цени на свободния пазар.   

 

  МВтч лв./МВтч без ДДС Сума лв. 

три скали 31,815 114,10 3630,09  

две скали 255,889 94,90 24283,87 

общо 287,704 97,02 27913,96 

 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Прогнозното количество на доставяната електрическа енергия за 1 (една) години е 

287,704 МВтч., определено на база изразходеното количество електрическа енергия за 

последните 12 месеца. Като се има в предвид, че КЕВР ежегодно променя регулираната 

цена на електрическата енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и цената на 

мрежовите услуги за достъп и пренос до електропреносната и електроразпределителната 

мрежа предлагам прогнозната стойност на поръчката, която е за период от 1 година, да се 

завиши с 5 % и да се определи в размер на 55 607,00 лв. (петдесет и пет хиляди шестстотин 

и седем лева) без ДДС. 

Горепосочената цена на електрическата енергия е приложена към настоящия доклад. 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка при 

спазване принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция, недискриминация и 

прозрачност. 

Приложение: 1. Разпечатка от страницата на „ЕВН България Електроснабдяване” 

ЕАД с утвърдени цени, съгласно решение на КЕВР № Ц-19 от 01.07.2019 г.;  

2. Месечен Доклад на БНЕБ ЕАД за февруари 2020 г.; 

3. Месечен Доклад на БНЕБ EАД за март 2020 г.; 

 

 

           Заличена информация  
                                                                          на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП  
                                                                            и чл.2 от ЗЗЛД 

 

ИЗГОТВИЛ: …………………….. 

 


