
"Национална 

електрическа 

компания" ЕАД

                               

Период на отчитане
01.01. - 31.12.2017 г.

Предмет

/Описание на разхода/

Прогнозна стойност

/хил. лв. без ДДС/

Вид процедура по 

ЗОП 

Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 

стойност

/хил. лв. без ДДС/

Период Вид процедура по 

ЗОП 

Правно основание 

по ЗОП

І. Разходи за доставки

1

 Доставка на електронно оборудване в 

обособени позиции 35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2

 Доставка и монтаж на автоматизирана 

система за измерване на нивото на 

язовир "Белмекен" 40,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

3

 Доставка и монтаж на нивомерни 

устройства на трите мерилни участъка 

на ГСК с възможност за web 

визуализация на моментни водни 

нива"Доставка и монтаж на 

автоматизирана система за измерване 

на нивото ба язовир "Белмекен" 45,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

4

 Доставка на климатици в обособени 

позиции 16,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП                          23,7      01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

5

 Доставка на помпи в обособени 

позиции 100,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

6

 Доставка на обработващи машини в 

обособени позиции 68,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

7

 Доставка на ръчни инструменти в 

обособени позиции 36,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

8

 Доставка на хидробластери и 

пароструйка в обособени позиции 36,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

9

 Изграждане на WEB базирана система 

за оперативни измервания на язовир 

„Кърджали“ и WEB базирана SCADA в 

централно управление на предприятие 

„ЯиК“ 340,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

Приложение № 1, към чл. 6

Систематизирана информация за разходите, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период за доставки, строителство и услуги

Наименование на търговското дружество

Номер 

по ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния 

период
Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен отчетен период 

Забележка
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10

 Изграждане на системи за 

видеонаблюдение за нуждите на НЕК 

ЕАД в обособени позиции 291,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

11

 Доставка на деловоден софтуер за 

„Язовири и каскади“ - управление 38,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

12

 Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на контролно 

измервателна система за следене 

деформациите в скалния масив и 

анализ на измерванията 300,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

13

 Доставка и монтаж на защита на 

напорен тръбопровод 25,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

14

 Проектиране, изработване, доставка, 

монтаж и въвеждане в екплоатация на 

два броя хидроавтоматики за 

управление на дросел клапи на ХГ1 и 

ХГ 2 във ВЕЦ"Въча II  80,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

15

 Проектиране, доставка и монтаж на 

нови релейни защити на ХГ-те и 

изводи 20кV 85,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

16

 Доставка на материали за основен 

ремонт на турбината за ХГ1 120,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

17

 Доставка на клинови шибъри в 

обособени позиции 360,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

18

 Доставка на хидромеханично 

оборудване за ВЕЦ "Мала църква" 100,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

19

 Доставка и монтаж на тръби и филтри 

за техническо водоснабдяване 67,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

20

 Доставка и монтаж на дросел клапи 

със система за управление във ВЕЦ 

"Устово" 60,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

21  Ремонт на кабелни трасета 100,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

22

 Доставка и монтаж на дросел клапи в 

АК във ВЕЦ "Бели Искър" 300,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

23

 Проектиране, доставка и монтаж на 

КРУ във ВЕЦ "Луковит" 360,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

24

 Доставка на комплект сегменти за 

аксиалните лагери в обособени 

позииции 632,0                          Открита процедура чл. 20, ал. 1 от ЗОП

25

 Резервни части за компресори ПАВЕЦ 

"Чаира" 20,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП                        106,6      01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 
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26

 Доставка на канцеларски материали 

за нуждите на НЕК ЕАД 230,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП 41,2                         01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

27

 Доставка на стартерни акумулаторни 

батерии за леки и товарни автомобили 

и специализирана техника 45,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП 6,7                           01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

ОП 1 от 

процедура с 

реф. № 15ТП-

У19А024

28

 Доставка на GPS системи за 

автомобилния парк на НЕК ЕАД 150,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

29

 Доставка на бутилирана вода за 

питейни цели и пластмасови чаши за 

еднократна употреба и диспенсъри с 

възможност за подгряване и 

охлаждане на водата за безвъзмездно 

ползване за обекти на НЕК ЕАД в 

обособени позиции 42,9                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП                          37,2      01.01 - 31.12.2016 г. 

 Публична покана / 

събиране на оферти 

с обява/ покана до 

определени лица 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) / чл. 20, ал. 3 

от ЗОП 

Обществени 

поръчки с 

реф. № 15АС-

М19А030 и 

№ 16АС-

М19А036

30

 Доставка на предпазно и работно, 

специално работно облекло, обувки и 

ЛПС за нуждите на ЦУ и предприятията 

на НЕК ЕАД в обособени позиции 666,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП 22,1                         01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

31

 Доставка на консумативи за 

периферни печатащи устройства и 

факс машини 275,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП                          96,3     

 01.01. - 31.12.2016 

г. 

 Договаряне с 

обявление 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

32

 Осигуряване на защита от рискови 

сайтове и спам 35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП

33

 Обновяване на основно 

комуникационно оборудване в НЕК 

ЕАД 220,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

34  Доставка на компютърна техника 400,0                          Открита процедура чл. 20, ал. 1 от ЗОП

35  Доставка на офис техника 100,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

36

 Доставка на специфичен софтуер и 

лицензи 500,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

37

 Доставка на строителни материали в 

почивните домове в 6 лота - Енерго 2, 

Пампорово, Приморско, Предел, Мала 

църква, ЦУ 153,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

38

 Доставка на графитните сегменти, 

търкалящи лагери и механични 

упътнения в обособени позиции 61,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП
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39

 Доставка на акумулаторни  батерии с 

обособени позиции 207,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

40  Доставка на суперболтове и шпилки 95,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

41

 Доставка на видеоскопска апаратура 

за нуждите на Органа за контрол 

„Контрол по дефектоскопия” от вида 

„С” 80,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

42

 Доставка на прекъсвачи и 

разединители в обособени позиции 2 106,0                       Открита процедура чл. 20, ал. 1 от ЗОП

43  Доставка на материали за прекъсвачи 91,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

44

 Доставка на лампи и пускови 

елементи за поддръжка на 

осветителните инсталации 67,5                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

45

 Доставка и изграждане на 

нивомерене и доставка на материали 

за нивомерни уредби 22,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

46  Доставка на уреди 347,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

47

 Проектиране, доставка и монтаж на 

релейни защити в обособени позиции 225,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

48

 Доставка на прекъсвачи НН в 

обособени позиции 166,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

49

 Доставка на матричен принтер за 

операторските станции 6,0                               Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

50

 Доставка на захранващи модули за 

турбинни регулатори ВЕЦ "Кричим" 18,0                             Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

51

 Доставка на нови операторски 

станции към контролерите на ВЕЦ 

"Кричим" и ПАВЕЦ "Орфей" 310,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП

52

 Проектиране, изработване, доставка, 

монтаж, наладка и въвеждане в 

експлоатация на регулатори за 

обороти 300,0                          Публично състезание чл. 20, ал. 2 от ЗОП 74,4                         01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

53

 Проектиране, доставка, монтаж и 

наладка на системи за управление на 

ВЕЦ в обособени позиции 2 400,0                       Открита процедура чл. 20, ал. 1 от ЗОП

54

 Доставка на акумулаторни батерии за 

агрегатните контролери  и 

възбудителни системи 22,0                            

 Събиране на оферти 

с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП
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12 994,3                    408,1                      

ІІ. Разходи за строителство

1

 Изработка, доставка и  полагане на 

тетраподи за ремонт на водния откос 

на яз. стена „Белмекен“ между берма 

1 и  корона стена 5 710,0                       Открита процедура  чл. 20, ал. 1 от ЗОП 

2

 Доставка и монтаж на дограма в 

обособени позиции 116,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 10,5                         01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

3

 Доставка и монтаж на врати в 

обособени позиции 40,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

4

 Строителство на сгради в язовирен 

район "Въча" 820,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

5  Реконструкция на кантон "Даутица"  133,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

6

 Изграждане на административно-

складова база в ЯР "Благоевград" 360,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

7

 Строително-монтажни работи по 

увеличаване проводимостта на покрит 

канал № 1 след язовир „Ковачево“ 1 847,0                       Открита процедура  чл. 20, ал. 1 от ЗОП 

8

 Изпълнение на решетка за ляв и десен 

основни изпускатели на язовир 

„Кърджали“,

ХТК „Арда“, подрайон „Кърджали“ 2 900,0                       Открита процедура  чл. 20, ал. 1 от ЗОП 

9

 Реконструкция  на помещението на 

затворните съоръжения на 

водовземна кула на ГНД за ВЕЦ 

„Тешел“ 90,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

10

 Омрежване на скат над 

технологичната площадка 125,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

11

 Ремонт на пътни настилки в 

обособени позиции 272,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

12

 Ремонт на короната на язовирна стена 

„Искър“ 240,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

13

 Ремонт на сегментни и таблени 

затвори в обособени позиции 122,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

14

 Увеличаване пропусквателната 

способност на водохващане 

"Соколица" 250,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

15

 Ремонт облицовка на ГСК в 

ЯР „Александър Стамболийски“  89,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

16

 Възстановяване водоплътността и 

конструктивната сигурност на 

преливник „Розов кладенец“ 300,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

Общо разходи за доставки
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17

 Ремонт на противофилтрационния 

елемент на яз. стена „Скалица“ 800,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

18

 Строително-монтажни работи на 

шумоочистващ механизъм 70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

19

 Проектиране и монтаж на  задвижващ 

механизъм на първа  преливна клапа 

на язовир  „Кокаляне“ 50,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

20

 Ремонт на бетонови платна по 

деривация „Ханово-Скалица“ 230,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

21

 Ремонт облицовка на река „Гашня“, 

язовир „Цанков камък" 270,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

22

 Ремонт въздушен откос язовирни 

стени в две обособени позиции 220,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

23

 Доставка и монтаж на топлоизолации 

в обекти на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 80,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

24

 Работи по нанасяне на 

анитикорозионни покрития на обекти, 

собственост на НЕК ЕАД 327,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

25

 Извършване на строително-монтажни 

работи на вентилационни инсталации 

във ВЕЦ "Пещера" 255,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

26

 Довършителни работи по ІІ-ри етап на 

разширение на ОРУ 220/110 кV, табла 

вторична комутация и окабеляване 

командна зала 200,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

27

 Изграждане по проект на осветление 

на помещения в ПАВЕЦ "Чаира" 220,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

28

 Проектиране и изграждане на 

мълниезащита с превантивно 

действие в обособени позиции 32,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 40,8                         01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

29

 Изваждане на кабел ТЗБ 37X4X1,2 АС в 

язовирен район „Чаира“  70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

30

 Ремонт на подкранова конструкция на 

мостови кранове ПАВЕЦ „Чаира“ 150,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

31

 Проектиране и изпълнение на проект 

за възстановяване на настилка и 

конструкция мост 60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 
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32

 Проектиране и извършване на 

строително-монтажни работи на 

център за изнесено обучение във ВЕЦ 

"Кърджали" 57,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

33

 Проектиране и изпълнение на СМР за 

конструктивно укрепване на сграда 

във ВЕЦ "Симеоново" 153,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

34

 Проектиране и преустройство на 

химическа лаборатория  в БУ София 94,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

35

 Строително-монтажни работи за 

реконструкция на сграда и район 

почивна станция Беглика 80,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

36

 Климатизация на центъра за 

обработка и съхранение на 

информацията в ЦУ 100,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

37

 Ремонтни работи в ПД "Енерго 1" в 

две обособени позиции" - Обособена 

позиция 1 - бани в южно крило, 

Обособена позиция 2 - бунгала - 5 бр. 64,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

38

 Ремонт на бани в стаи от старо крило-

северозападна част в ПД "Енерго" 

Приморско" 100,0                         

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

39

 Укрепване и преустройство на 

средния и част от североизточния 

корпус на сградата на ПД "Енерго" 

Приморско" 740,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

17 836,0                    51,3                        

1

 Изготвяне на технически паспорти за 

обекти, собственост на НЕК ЕАД 111,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 114,0                       01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

2

 Проектни решения за неотложни 

ремонти по облицавка р. Гашня,

ЯР „Въча“ 70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

3

 Изготвяне на проекти в обособени 

позиции 55,0                             Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 4,2                           01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

4

 Извършване на водолазни услуги в 

обособени позиции 98,0                             Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП                          39,0      01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

Обществени 

поръчки с 

реф. № 

14ИП-

Х60А039 и 

№ 16РП-

460А021

Общо разходи за строителство
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5

 Водолазен оглед монтажен бетон 

около статичен уплътнителен контур 

бързо падащ савак - ХГ1, ХГ2 и ХГ4 85,0                             Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

6

 Оглед на водовземното съоръжение 

на ОИ на язовир „Белмекен“ и 

водовземанията на ПАВЕЦ „Белмекен“ 

и ПАВЕЦ „Чаира“,

ЯР „Чаира“ 40,0                             Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

7

 Рехабилитация на генератор ХГ2 във 

ВЕЦ "Бояна" 100,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

8

 Услуги по ремонт и обслужване на 

помпи 35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

9

 Рехабилитация на уредба 7,0 кV и 20 

кV във ВЕЦ „Бояна“  85,0                             Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

10

 Основен ремонт на бързопадащ савак 

на ХГ-3 ВЕЦ „Ивайловград“ 70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

11

 Ремонт на сферичен шибър във ВЕЦ 

„Кричим“ 25,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

12

 Рехабилитация на ХГ2 във ВЕЦ 

"Девин" 2 200,0                       Открита процедура  чл. 20, ал. 1 от ЗОП 

13

 Предпроектни проучвания и основно 

проектиране по конструктивно 

укрепване на изтичало ВЕЦ "Девин"  35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

14

 Оглед на напорни тръбопроводи в 

обособени позиции 60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 34,9                         01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

15

 Осъществяване на денонощна 

невъоръжена охрана на почивен дом 

"Пчелина, с. Ковачевци" 48,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП                          28,1      01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

16

 Извършване на диагностика и текущ 

ремонт  на леки, товарни, 

специализирани автомобили, автобуси 

и специализираната техника, 

използвана за нуждите на НЕК ЕАД в 

обособени позиции 160,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 128,6                       01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

17  Извършване на преводачески услуги 70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

18

 Осигуряване на самолетни билети и 

хотелски настанявания при служебни 

пътувания в страната и чужбина на 

служители от НЕК ЕАД и нейните 

поделения 70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 6,3                           01.01 - 31.12.2016 г. 

 Събиране на 

оферти с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 
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19

 Абонаментна техническа поддръжка 

на асансьори в обекти на НЕК ЕАД в 

обособени позиции 69,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 34,0                         01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

20

 Абонаментно поддържане и 

обслужване на пожарогасителни и 

пожароизвестителни системи в 

обектите на ЦУ, предприятия и 

клоновете на НЕК ЕАД 41,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 9,3                           01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

21

 Застраховка живота и 

трудоспособността на работниците и 

служителите срещу риска трудова 

злополука, трудова злополука-

приравнена, професионална болест и 

общо заболяване 174,0                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 129,3                       01.01 - 31.12.2016 г. ЗАД "Енергия"

22

 Техническо обслужване, 

презареждане и хидростатично 

изпитване на устойчивост на носими и 

возими пожарогасители в обектите на 

ЦУ и предприятията на НЕК ЕАД за 

срок от една година 35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява  чл. 20, ал. 3 от ЗОП 15,7                         01.01 - 31.12.2016 г.  Публична покана 

 чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.) 

23

 Техническо обслужване и ремонтни 

дейности на системи Sergi 192,5                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 

24

 Доброволно здравно осигуряване на 

служители на НЕК ЕАД чрез договор за 

медицинска застраховка 518,4                          Публично състезание  чл. 20, ал. 2 от ЗОП 180,7                       01.01 - 31.12.2016 г.  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

Процедури с 

реф. № 14ЧР-

119А028 и 

№ 15ЧР-

А19А066

4 446,9                      723,9                      

Общо разходи 35 277,2                    1 183,3                   

Общо разходи за услуги
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