
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 
 
 

 
Относно: Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП 
 
Уважаеми дами и господа, 
 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ви уведомява, че провежда пазарна 
консултация по реда на чл. 44 от ЗОП чрез събиране на оферти за „Извършване 
на 60 броя измервания (веднъж месечно за дванадесет месеца) на емисиите 
живак в отпадъчните газове след  сероочистващите инсталации (СОИ), пет на 
брой на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД”. 

 
Офертата трябва да е с валидност 6 (шест) месеца, следва да съдържа 

единична и обща стойност в лева без ДДС за всяка една позиция, съгласно 
приложения обем дейности, и да бъде представена в срок до 16:00 часа на 
20.09.2019 г. на e-mail: d.nikolova@tpp2.com или факс: 042/ 662507. 

  
За допълнителна информация: инж. Даниела Николова, тел.: 042/ 662600, 

e-mail: d.nikolova@tpp2.com. 



О Б Е М 

Извършване на 60 броя измервания (веднъж месечно за дванадесет месеца)  
на емисиите живак в отпадъчните газове след  сероочистващите инсталации (СОИ), пет 

на брой на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД” 

№ 
по  
ред 

Наименование на дейността 
Ед. Цена 
/лв., без 

ДДС/ 

Общо 
/лв., без 

ДДС/ 

1 

Ежемесечно отбиране на представителни проби от 
изхода на всяко СОИ (5 броя) и последващо измерване 
на общите емисии живак.  
За 12 месеца, 60 броя измервания за всички СОИ. 

  

2 

2 броя ДОКЛАДИ за 2019г. и 2020г. с резултати от 
извършени собствени периодични измервания на 
концентрациите на общите емисии живак в 
отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от 
неподвижните точкови източници (след СОИ) в „ТЕЦ 
МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, съгласно чл. 39 от Наредба 
№6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни източници  

  

3 

5 броя ОБОБЩНИ ДОКЛАДИ съдържащи 
резултатите и оценката на стабилността на емисиите 
живак в отпадъчните газове след СОИ от проведен 
дванадесет месечен (веднъж месечно) мониторинг на 
СОИ 1/2, СОИ 3/4, СОИ 5/6, СОИ 7 и СОИ 8. 

  

ИЗИСКВАНИЯ: 

1. Сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания относно 
компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”; 

2. Спазване на изискванията на Наредба №6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници;  

3. Измерване параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно изискванията 
на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 

4. Приложими методи на изпитване на проби за показател живак съгласно КР №50/2005 
г.: IСP MS; Атомноабсорбционен спектрометричен метод (ААS). 

 


