
"Национална 

електрическа 

компания" ЕАД

                               

Период на отчитане
01.01. - 31.12.2019 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 специфичен софтуер и 

лицензи 300,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

2

 Доставка на комуникационно 

оборудване в НЕК ЕАД 350,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

3

 Доставка на непрекъсваеми 

токозахранващи устройства (UPS) за 

ЦУ на НЕК 103,7                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

4

 Доставка на осветителни тела, лампи, 

пускови устройства и резервни части 

за нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 106,4                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 18,5                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

5

 Доставка на канцеларски материали 

за нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 150,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП                          37,9     01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

6

 Доставка на постелъчен инвентар, 

покривки за маси и хавлиени кърпи за 

почивните домове на НЕК ЕАД 60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

7

 Доставка на телевизионни приемници 

в почивните домове на НЕК ЕАД - ПД 

"Енерго 1" - гр. Варна и ПД "Енерго" 

Боровец 29,6                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 27,4                        01.01. - 31.12.2018

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

8

 Доставка на природен газ, 

компресиран в "батерия" от стоманени 

бутилки за нуждите на НЕК ЕАД - ПОК 

"Енерго" Пампорово 135,0                          Пряко договаряне 

 чл. 182, ал. 1 във вр. 

с чл. 79, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП 108,6                      01.01. - 31.12.2018

 Договаряне без 

предварителна 

покана за участие/ 

покана до 

определено лице 

 чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

7 от ЗОП/ чл. 191, 

ал. 1, т. 6 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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9

 Доставка на електродомакински 

уреди за нуждите на почивните 

домове на НЕК ЕАД 33,5                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 13,9                        01.01. - 31.12.2018

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

10

 Доставка и монтаж на летни и зимни 

гуми за леки, лекотоварни, 

специализирани и товарни 

автомобили и автобуси, използвани от  

НЕК ЕАД 120,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 55,3                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

11

 Доставка на резервни части, възли, 

детайли и консумативи за товарни 

автомобили и автобуси съветско и 

руско производство в две обособени 

позиции 175,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 43,0                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

12

 Доставка на стартерни акумулаторни 

батерии за леки и товарни автомобили 

и специализирана техника, използвана 

от  НЕК ЕАД 44,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 11,6                        01.01. - 31.12.2018

 Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

13

 Доставка на резервни части, възли, 

детайли и консумативи за леки и 

лекотоварни автомобили, използвани 

от  НЕК ЕАД 217,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 35,1                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

14

 Доставка на смазочни материали  - 

моторни масла, трансмисионни масла, 

хидравлични масла и масла за 

компресори за транспортните 

средства, използвани от ЦУ на НЕК ЕАД 108,0                          Пряко договаряне 

 чл. 182, ал. 1 във вр. 

с чл. 79, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП 54,1                        01.01. - 31.12.2018

 Договаряне без 

предварителна 

покана за участие 

 чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

7 от ЗОП 

15

 Доставка на GPS системи за 

автомобилния парк на НЕК ЕАД 220,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

16

 Доставка и монтаж на климатици в 

обособени позиции 47,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 57,4                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание/ 

събиране на оферти 

с обява 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП/ чл. 

186 във вр. с чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП 

17

 Изработка, доставка и монтаж на 

обзавеждане за ПД "Енерго" 

Приморско 70,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 41,5                        01.01. - 31.12.2018

 Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

18

 Доставка на автомобили за нуждите 

на НЕК ЕАД 2 706,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 705,0                      01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

19

 Доставка на специализирана 

транспортна техника за нуждите на 

НЕК ЕАД 3 303,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 
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20

 Доставка на бутилирана вода за 

питейни цели и пластмасови чаши за 

еднократна употреба, както и да 

предостави диспенсъри с възможност 

за подгряване и охлаждане на водата 

за безвъзмездно ползване в 

обособени позиции 37,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 29,6                        01.01. - 31.12.2018

 Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

21

 Доставка на части за 

пожароизвестителни инсталации за 

използване на централи УниПос, части 

за пожароизвестителни системи и 

спрей за тестване и почистване на 

датчици на ПИС/ПГС, поддържани от 

НЕК ЕАД 35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 11,9                        01.01. - 31.12.2018

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

22

 Доставка на работно облекло за 

промишлени предприятия, 

униформено облекло и обувки в 

четири обособени позиции 1 065,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

23

 Доставка на фотокопирни машини за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади 40,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

24

 Доставка на преносими компютри, 

скенер и плотер за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади" в 

обособени позиции 115,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

25

 Доставка на електрогенератори за 

нуждите на предприятие "Язовири и 

каскади" в обособени позиции 75,5                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

26

 Доставка на управляеми мрежови 

комутатори  за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади"  40,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

27

 Доставка на покривала за товарен 

отсек на налични автомобили за 

нуждите на предприятие "Язовири и 

каскади" 35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

28

 Изграждане на видеонаблюдение за 

нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 448,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП                        191,9     01.01. - 31.12.2018

 Открита 

процедура/ 

публично 

състезание 

 чл. 132 от ЗОП/ чл. 

176 във вр. с чл. 20, 

ал. 2 от ЗОП 

29

 Доставка на сеизмологично 

оборудване за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади" в 

обособени позиции 210,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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30

 Доставка на геодезични уреди и 

геодезично оборудване за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади" в 

обособени позиции 480,3                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

31

 Доставка и монтаж на система за 

измерване на водно ниво и водни 

количества на язовирен район "Ал. 

Стамболийски" 80,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

32

 Доставка на помпи и компресор в 

обособени позиции 293,2                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП                          42,0     01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание/ 

директно възлагане 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП/ чл. 

20, ал. 4 от ЗОП 

33

 Доставка на автокран за нуждите на  

предприятие "Язовири и каскади" 1 100,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

34

 Изграждане на WEB базирана система 

за оперативни измервания на язовир 

"Кърджали" и WEB базирана SCADA в 

централно управление - София, 

подрайон "Кърджали" от ХТК по 

каскада "Арда" 340,0                          Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

35

 Доставка на роботизирана система 

CCTV - самоходна камера 100,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

36

 Доставка на сонда, малогабаритна за 

нуждите на предприятие "Язовири и 

каскади" 90,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

37

 Доставка и монтаж на дограма за 

нуждите на предприятие "Язовири и 

каскади" в обособени позиции 161,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 42,9                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание/ 

директно възлагане 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП/ чл. 

20, ал. 4 от ЗОП 

38

 Закупуване на АИС DOCMAN за 

нуждите на предприятие "Язовири и 

каскади" 38,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

39

 Доставка на AutoCAD за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади" 60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

40

 Доставка на Microsoft Server 

Datacenter, виртуализиращ софтуер и 

лицензи за нуждите на предприятие 

"Язовири и каскади" 50,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

41  Доставка на въглища 35,0                             Договаряне 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 28,4                        01.01. - 31.12.2018

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 
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42  Доставка на дизелово гориво 33,0                             Договаряне 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 24,9                        01.01. - 31.12.2018

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

43

 Доставка на  хардуери и софтуер 

надграждане на операторски станции 

за управляващите системи във ВЕЦ в 

обособени позиции 300,0                          Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

44

 Проектиране, доставка, монтаж  и 

въвеждане в експлоатация на системи 

за управление за ВЕЦ "Девин" и ВЕЦ 

"Тешел" 2 400,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

45

 Изграждане на оборудване за 

измерване и контрол в обособени 

позиции 60,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

46

 Доставка на резервни части за 

управляващи системи 100,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

47

 Доставка на електрически табла, 

материали и осветителни тела за 

площадката на ОРУ 220/110kV, силови 

и оперативни (контролни) кабели за 

ВЕЦ "Девин"  180,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

48

 Доставка и монтаж на изолатори на 

изводи 10,5kV на СТ1 и СТ2 и гъвкави 

връзки за тях 80,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

49

 Доставка на компоненти за 

рехабилитация на прекъсвач ABB тип 

HGI 2 към ХГ 4 и на прекъсвачи ABB тип 

HЕI 3 към ХГ 1,2,3 2 000,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

50

 Доставка на прекъсвачи за ОРУ 220 кV 

към СТ1 и СТ2 и материали за монтаж 200,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

51

 Проектиране, доставка и СМР на 

пожароизвестителна централа в 

ПАВЕЦ "Белмекен" 30,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

52

 Доставка на релета и разходомери в 

обособени позиции 80,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

53

 Доставка на масла за Маслено 

стопанство в Предприятие 

"Водноелектрически централи" 130,0                          Пряко договаряне 

 чл. 182, ал. 1 във вр. 

с чл. 79, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП 195,4                      01.01. - 31.12.2018

 Договаряне без 

предварителна 

покана за участие 

 чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

7 от ЗОП 

54

 Доставка на филтри за 

маслоочистваща техника, регулатори 

на обороти и системи, в три обособени 

позиции 120,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

55  Доставка на смазки и греси 30,0                            

 Покана до 

определени лица 

 чл. 191, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП 4,3                          01.01. - 31.12.2018

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 
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56

 Доставка и монтаж на дросел клапи в 

апаратна камера във ВЕЦ "Бели Искър"  400,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

57

 Проектиране, доставка и монтаж  на 

клинов шибър за ХГ2 85,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

58

 Доставка на разпределителни 

трансформатори Ср. Н в обособени 

позиции 175,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

59

 Проектиране, доставка и монтаж на 

затворни съоръжения и управление 

към тях за ХГ1, ХГ2 и ХГ3 във ВЕЦ 

"Луковит"          250,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

60

 Проектиране и изработка на работни 

колела във ВЕЦ "Луковит"      300,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

61

 Доставка на еластични метално-

пластмасови сегменти (ЕМПС) за 

ВЕЦ/ПАВЕЦ в обособени позиции 664,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

62

 Доставка и монтаж на разединители в 

обособени позиции 180,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

63

 Доставка и монтаж на нова тръбна 

линия по проект 96,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

64

 Доставка на ново задвижване, за 1 

фаза на МП 400kV за ПАВЕЦ "Чаира" 50,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

65

 Доставка на прекъсвачи и резервни 

части 100,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 86,0                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

66

 Доставка на изолатори на силов 

трансформатор във ВЕЦ "Видима" 55,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

67

 Доставка на задвижване и резервни 

части за прекъсвач 60,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

68

 Доставка на резервни части за 

възбудителни системи 50,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 59,0                        01.01. - 31.12.2018

 Договаряне без 

предварителна 

покана за участие 

 чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

6 от ЗОП 

69

 Доставка на уреди в обособени 

позиции 279,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

70

 Доставка на противопожарни 

средства 23,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

71

 Доставка на релейни защити в 

обособени позиции 172,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 63,3                        01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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72

 Проектиране, доставка и монтаж на 

радиоуправление на мостови кранове 

в машинна зала и дроселно 

помещение 50,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

73

 Доставка на заготовки за изработка на 

полупръстени-носачи на графитни 

уплътнения на ХГ1, ХГ2 и ХГ3 60,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

74

 Доставка на байпаси за изравнено 

налягане и байпаси за уплътнител на 

вода за ХГ-1  и ХГ-3 80,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

75

 Доставка и монтаж на необслужваеми 

оловно-киселинни акумулаторни 

батерии, за Предприятие ВЕЦ, в 

обособени позиции 236,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 276,1                      01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

22 314,2                    2 264,9                   

ІІ. Разходи за строителство

1

 Проектиране и изграждане на 

пречиствателни съоръжения за 

отпадни води в ПД "Енерго" Мала 

църква 80,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

2

 Изграждане първи етап на ремонтно 

складова база и служебни помещения, 

язовирна стена "Цанков камък", 

язовирен район "Въча" 127,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

3

 Увеличаване проводимостта на 

покрит канал № 1 след язовир 

"Ковачево", язовирен район 

"Овчарица" 1 884,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

4

 Реконструкция на помещението на 

затворните съоръжения на 

водовземна кула на ГНД за ВЕЦ 

"Тешел", язовир "Доспат" 70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

5

 Строителни и монтажни работи на 

хидротехнически съоръжения в 

обособени позиции 374,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

6

 Ремонт по облицовката на главен 

силов канал, язовирен район 

"Копринка" 200,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

Общо разходи за доставки
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7

 Проектиране и изграждане на 

пасарелка и стълба по въздушен откос 

на язовирна стена „Цанков камък“, 

свързваща пасарелката на основния 

изпускател и лява крилна стена на 

енергогасителя,

язовирен район "Въча" 60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

8

 Рехабилитация на преливника на 

язовирна стена "Студен кладенец" - 

проектиране и изпълнение

ХТК по каскада "Арда" 3 800,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

9

 Строително монтажни работи по 

преливници за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади" в 

обособени позиции 1 140,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

10

 Рехабилитация на 

противофилтрационния елемент на 

язовирна стена "Скалица", язовирен 

район "Овчарица" 800,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

11

 Ремонт на бетонови платна по 

деривация "Ханово - Скалица", 

язовирен район "Овчарица" 230,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

12

 Изграждане на локална система за 

оповестяване за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади" в 

обособени позиции 210,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

13

 Изпълнение на топлоизолация за 

нуждите на предприятие "Язовири и 

каскади" 90,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

14

 Ремонт на хидравлична инсталация и 

мазилна система на основен 

изпускател на язовирна стена "Въча" - 

проектиране и изпълнение, язовирен 

район "Въча" 97,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

15

 Работи по нанасяне на 

антикорозионни покрития в обособени 

позиции 165,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

16

 Ремонт на свод на входна шахта на 

десен основен изпускател и подмяна 

на метални решетки при входни шахти 

на ляв и десен основен изпускател на 

язовир "Голям Беглик" 150,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 
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17

 Реконструкция на сграда 6 в язовирен 

район "Батак" 281,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

18

 Ремонт таблени затвори водовземна 

кула ВЕЦ "Пещера", язовирен район 

"Батак" 300,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

19

 Изграждане на 4 бр. отоплителни 

станции в ПАВЕЦ "Чаира"   60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

20

 Противофилтрационни мероприятия в 

изтичало на ВЕЦ и ниските етажи на 

централата във ВЕЦ "Алеко"  100,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

21

 Почистване на дневен изравнител от 

твърд оток във ВЕЦ "Бял извор" 100,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

22

  Саниране на 12 броя опорни блокове 

и 136 броя бетонови поставки на 

напорния тръбопровод във ВЕЦ 

"Видима" 80,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

23

 Основно проектиране и изпълнение 

по проект на конструктивно укрепване 

на изтичало ВЕЦ "Девин" 135,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

24

 Ремонтно-възстановителни 

мероприятия по отстраняване на щети 

на засегнатите вътрешно-ведомствени 

пътища, сгради и ХТС - проектиране и 

СМ във РВЕЦ "Ивайловград"  180,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

25

 Обезопасяване на скални маси над 

ОРУ във ВЕЦ "Тешел" 100,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

26

 Рехабилитация на тръбопровод във 

ВЕЦ "Троян 1"  120,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

27

 Изработка  по проект на навес над 

терасата на външна командна сграда в 

ПАВЕЦ "Чаира"   70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

28

 Изпълнение на довършителни работи 

в сградата до технически архив в 

ПАВЕЦ "Чаира" 150,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

29

 Изграждане на оптична свързаност в 

обособени позиции 330,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

30

  Проектиране и изграждане на IP 

телефония 150,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

стр. 9/ 11



31

 СМР на смукателна 

вентилационна система в шибърно 

помещение, помпено помещение и 

турбинна зала на ВЕЦ "Батак" по 

изготвен проект 117,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

32

 Проектиране, доставка и монтаж на 

модулни пречиствателни станции за 

отпадъчни води /ПСОВ/ 90,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

33

 Проектиране, изработка и монтаж на 

тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-

2 на външния кръг и допълване с вода 

на вътрешния кръг с тръби от 

неръждаема стомана 180,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

34

 Проектиране, изработка и монтаж на 

автоматични обезвъздушителни 

системи 60,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

Общо разходи за строителство 12 080,0                    -                          

ІІІ. Разходи за услуги

1

 Извършване на хигиенни услуги в 

сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. "Веслец" 

№5, гр. София 42,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 30,7                        01.01. - 31.12.2018

 Събиране на 

оферти с обява/ 

директно възлагане 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП/ чл. 

20, ал. 4 от ЗОП 

2

 Ремонт на бяла и черна техника в 

почивните домове на НЕК ЕАД 60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 2,8                          01.01. - 31.12.2018

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

3

 Извършване на диагностика и текущ 

ремонт  на леки, товарни, автобуси и 

специализираната техника /в 

обособени позиции 165,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 9,9                          01.01. - 31.12.2018

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

4

 Изготвяне на технически паспорти в 

обособени позиции 161,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

5

 Абонаментно поддържане на 

асансьори в обектите на НЕК ЕАД в 

обособени позиции 78,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 58,0                        01.01. - 31.12.2018

 Събиране на 

оферти с обява/ 

покана до 

определени лица 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП/ чл. 

191, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП 

6

 Използване на търговските 

платформи на организиран борсов 

пазар  за извършване на сделки за 

продажба и покупка на електрическа 

енергия от НЕК ЕАД 1 200,0                      

 Договаряне без 

предварителна 

покана за участие 

 чл. 138, ал. 1 във вр. 

с чл. 79, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП 

7

 Изготвяне на проекти в обособени 

позиции 507,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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8

 Консултантски, инженерни услуги в 

строителството за нуждите на 

предприятие "Язовири и каскади" в 

обособени позиции 122,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

9

 Услуги по оценка на състояние на 

съоръжения  в обособени позиции, 

предприятие "Язовири и каскади"  187,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

10

 Техническо обслужване и ремонтни 

дейности по системи във ВЕЦ в 

обособени позиции 226,5                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

11

  Реконструкция на количка и хаспел 

във ВЕЦ "Бели Искър" 50,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

12

 Рехабилитация на пофазните СТ1 и 

СТ2 в ОРУ 220 kV и резервната фаза 350,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

13

 Основен ремонт на компресори 

технологичен въздух №№ 5, 6, 7, 8, 9 и 

10 в ПАВЕЦ "Чаира"   240,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

14

 Рехабилитация на поле сигнализация 

в командна зала 40,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

15

 Рехабилитация на статора на ХГ2 във 

ВЕЦ "Мала църква" 210,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

16

 Рехабилитация на противопожарно и 

техническо водоснабдяване във 

вентилни станции №1 и №2 в ПАВЕЦ 

"Чаира"    300,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

Общо разходи за услуги 3 938,5                      101,4                      

Общо разходи 38 332,7                    2 366,3                   
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