
"Национална 

електрическа 

компания" ЕАД

                               

Период на отчитане
01.01. - 31.12.2018 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 персонални компютри за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ в обособени позиции 645,0                          Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

2

 Изграждане на видеонаблюдение в 

обособени позиции 292,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 264,6                      01.01. - 31.12.2017  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

3

 Доставка на UPS за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ в 

обособени позиции 72,5                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

4

 Доставка на телевизионни приемници 

за нуждите на НЕК ЕАД 33,5                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

5

 Доставка на геодезическо оборудване 

и комуникация за разширение на 

геодезическата КИС на стената в 

района на р. Гашня 235,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

6

 Доставка и монтаж на автоматизирана 

система за измерване нивото на 

язовир „Белмекен“  45,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

7

 Доставка и монтаж  на  климатици за 

нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 55,6                        01.01. - 31.12.2017

 Публична покана/ 

Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 101а във вр. с 

чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

(отм.)/ чл. 186 във 

вр. с чл. 20, ал. 3 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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8

 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                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

9

 Доставка на тетраподи за изграждане 

защита на водния откос на яз. стена 

„Белмекен“ между берма 1 и корона 

стена в обособени позиции 1 718,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

10

 Доставка и монтаж на врати за 

нуждите на ЯиК в обособени позиции 46,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

11

 Доставка и монтаж на дограма за 

нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 158,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

12

 Доставка на сървъри за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ в 

обособени позиции 206,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

13

 Доставка и монтаж на Дросел клапи в 

АК във ВЕЦ "Бели Искър" 300,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

14

 Изпълнение на проект на нова тръбна 

линия за подаване на охлаждаща вода 

на ХГ1 и ХГ3, ХГ2 и ХГ4 в 

компенсаторен режим 96,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

15

 Доставна на самопочистващи  филтри 

в обособени позиции 174,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

16

 Доставка на  измервателни 

трансформатори 481,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

17

 Доставка на силови и контролни 

кабели и кабелна арматура в 

обособени позиции 35,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

18  Изработка и монтаж на изолатори 55,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 16,7                        01.01. - 31.12.2017

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

19

 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 

20

 "Доставка на хидромеханично 

оборудване за ВЕЦ "Мала църква" 50,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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21

 "Проектиране, доставка и монтаж 

Топлообменник на СТ 10MVA" 50,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

22

 Доставка на прекъсвачи в обособени 

позиции 36,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

23

 Доставка на ново задвижване за 1 

фаза на МП 400kV 50,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 43,5                        01.01. - 31.12.2017

 Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

24

 Изграждане  на битова 

канализационна мрежа за  сградите на 

НЕК ЕАД на площадка "Чаира" по 

съществуващ проект, съпроводено с 

доставка и монтаж на ПСОВ 40,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

25

 Доставка на сухи трансформатори 

собствени нужди 10,5/0,4 kV -630kVA 

за ХГ-1 и ХГ2 50,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

26

 Доставка на генераторни прекъсвачи 

за ХГ1, ХГ2 и ХГ3 и ХГ4 в ПАВЕЦ 

"Орфей" 2 100,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

27

 Проектиране, доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

контролно измервателна система за 

следене деформациите в скалния 

масив и анализ на измерванията 480,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

28

 Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация Разходомери на НТ в 

обособени позиции 80,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

29

 Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на разходомерни 

устройства на съоръжения свързани с 

водовземането на 9 бр. ВЕЦ 180,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

30

 Доставка на съдове за отпадъци и 

резервоари в обособени позиции 30,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

31

 Доставка на филтри за 

маслоочистваща техника, регулатори 

на обороти и системи в обососбени 

позиции 180,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 92,1                        01.01. - 31.12.2017

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

32

 Доставка на релейни защити в 

обособени позиции 38,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

33

 Доставка на уреди за измерване на 

електрически величини в обособени 

позиции 277,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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34

 Проектиране, изработване, доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация 

на два броя Хидроавтоматики за 

управление на сферични шибъри на 

ХГ3 и ХГ4 200,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

35

 Проектиране, изработване, доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация  

на турбинни регулатори за ХГ3 и ХГ4 350,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

36  Доставка на видеоскопска апаратура 95,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

37

 Доставка на газнализатори и уреди за 

проверка употребата на алкохол 67,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

38

 Проектиране, изработка, доставка и 

монтаж на сферичен шибър на ХГ1 160,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

39

 Доставка на инструменти и материали 

за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ "Чаира-

Белмекен- Сестримо-Момина клисура" 300,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

40  Доставка на графитни  уптлътнения   18,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

41

 Доставка на суперболтове и шпилки в 

две обособени позиции 80,0                             Пряко договаряне 

 чл. 182, ал. 1 във вр. 

с чл. 79, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП 

42

 Доставка на материали за основен 

ремонт на турбината за ХГ1 ВЕЦ 

"Девин" 27,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

43  Доставка на помпи 2,0                               Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

44

 Доставка на строителни материали в 6 

обособени позиции 301,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

45

 Доставка на обзавеждане на почивни 

домове в 2 лота 102,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

46

 Доставка на транспортни средства за 

нуждите на НЕК ЕАД 1 862,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

47

 Доставка на осветителни тела, лампи, 

пускови устройства и резервни части 

за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ и почивни 

домове 47,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 102,7                      01.01. - 31.12.2017

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

48

 Доставка на санитарни материали и 

препарати в ПД, ЦУ на НЕК ЕАД, ПЯК и 

ПВЕЦ 250,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 77,5                        01.01. - 31.12.2017

 Публично 

състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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49

 Доставка на природен газ, 

компресиран в "батерия" от стоманени 

бутилки за нуждите на НЕК ЕАД - ПОК 

"Енерго" Пампорово 135,0                         

 Покана до 

определени лица 

 чл. 191, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП 104,5                      01.01. - 31.12.2017

 Събиране на 

оферти с обява/ 

Договаряне без 

предварителна 

покана за участие 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП/ чл. 

138, ал. 1 във вр. с 

чл. 79, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП 

50

 Доставка на бутилирана вода за 

питейни цели и пластмасови чаши за 

еднократна употреба в обособени 

позиции 33,8                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 33,0                        01.01. - 31.12.2017

 Директно 

възлагане/ 

Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 20, ал. 4 от ЗОП/

чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

51

 Доставка на предпазно и работно, 

специално работно облекло, обувки и 

ЛПС за нуждите на ЦУ и предприятията 

на НЕК ЕАД в обособени позиции 1 664,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 516,8                      01.01. - 31.12.2017  Открита процедура 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

52

 Доставка на външна дискова система 

с възможности за виртуализация на 

дискови масиви 500,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

53

 Доставка на сървърна система, 

изградена от модулни сървъри, 

виртуализационна среда и решение за 

архивиране и бекъп на данните 500,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

54  Доставка на компютърна техника  900,0                          Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

55

 Доставка на специфичен софтуер и 

лицензи 300,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

16 786,8                    1 306,9                   

ІІ. Разходи за строителство

1

 Изграждане на ремонтно складова 

база и служебни помещения, яз. стена 

„Цанков камък“

ЯР „Въча“ 808,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

2

 Проектиране, доставка и монтаж на 

локални системи за оповестяване 

/ЛСО/ за нуждите на предприятие 

„Язовири и каскади“ в обособени 

позиции 280,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

3

 Разширение на съществуващата 

пиезометрична КИС в долината на р. 

Гашня, ЯР „Въча“ 72,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

4

 Увеличаване проводимостта на 

канала в

ЯР „Овчарица“ 1 847,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

Общо разходи за доставки
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5

 "Изпълнение на решетка за десен 

основeн изпускател в язовир 

"Кърджали" 1 813,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

6

 Реконструкция на короната на 

язовирна стена  „Искър“ ,

ЯР „Искър“  380,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

7

 Изграждане защита на водния откос 

на яз. стена „Белмекен“ между берма 

1 и корона стена в обособени позиции 3 157,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

8

 Реконструкция на преливници на 

язовирни стени за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ в 

обособени позиции 1 560,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

9

 Реконструкция на преливници на 

язовирни стени за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ в 

обособени позиции 3 800,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

10

 Реконструкция на преливници на 

язовирни стени за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ в 

обособени позиции 840,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

11

 "Рехабилитация на 

противофилтрационния елемент,

ЯР „Овчарица“ 800,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

12

 "Проектиране и изпълнение на 

шумоочистващ механизъм за 

решетките на изравнител „Клисура“  70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

13

 Изработка и монтаж на предпазна 

решетка пред основен изпускател на 

язовир "Луковит" 65,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

14

 Изпълнение на топлоизолации за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ в обособени позиции 90,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

15

 Работи по нанасяне на 

анитикорозионни покрития за нуждите 

на предприятие „Язовири и каскади“, в 

обособени позиции 183,5                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

16

 Изваждане на десен ремонтен таблен 

затвор от ОИ на яз. „Искър“ 1 000,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 
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17

 Рехабилитация на техническо 

водоснабдяване на хидрогенератори в 

обособени позиции 185,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

18

 Проектиране, изработка и монтаж на 

автоматични обезвъздушителни 

системи  за камерите на савачните 

табли 60,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

19

 Ремонт на саваци - след турбината и 

след синхронен изпускател на ХГ-1 и ХГ-

2 40,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

20

 СМР на охладителни инсталации в 

обособени позиции 230,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

21

 Изграждане II етап от разширението 

на ОРУ 220/110kV, дистанционно 

управление на съоръженията от 

командна зала, въвеждане на Тр-103 и 

довършителни строителни работи 200,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

22

 Изграждане на оптична свързаност 

ПАВЕЦ "Чаира"-ПАВЕЦ"Белмекен" 130,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

23

 "Изпълнение на проект на смукателна 

вентилационна 

система в  шибърно 

помещение,помпено помещение и 

турбинна зала" 117,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

24

 "Изпълнение по проект на 

вентилационни 

инсталации"  220,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

25

 Ремонтно-възстановителни 

мероприятия по отстраняване на щети 

на засегнатите вътрешно-ведомствени 

пътища, сгради и ХТС. 180,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

26  Основен ремонт на бързопадащ савак 88,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

27

 Укрепване и преустройство на 

средния и част от североизточния 

корпус на сградата на ПД "Енерго" 

Приморско 1 000,0                       Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

19 215,5                    -                          

1

 Извършване на авторски надзор за 

обекти на НЕК ЕАД  в обособени 

позиции 62,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

Общо разходи за строителство
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2

 Изготвяне на технически паспорти за 

нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 154,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

3

 Инженерни услуги по проектиране за 

нуждите на "Язовири и каскади"  на 

обекти в обособени позиции 175,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

4

 Огледи на напорни тръбопроводи и 

водни кули в обособени позиции 101,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

5

 Обследване насипите на левия и 

десния бряг на облицовката на 

долината на р. Гашня,

ЯР „Въча“ 80,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

6

 Изработване на цифрови модели  за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ в обособени позиции 150,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

7

 Строителен надзор за изграждане на 

ремонтно складова база и служебни 

помещения, яз. стена „Цанков камък“ 15,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

8

 Водолазни услуги за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ в 

обособени позиции 35,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

9

 Изготвяне на доклади за оценка на 

съответствието и изпълнение на 

строителен надзор в обособени 

позиции 600,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

10

 Основен ремонт на компресори 

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

10  в ПАВЕЦ "Чаира" 160,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

11

 Ревизия и ремонт на СТ в обособени 

позиции 215,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

12

 Рехабилитация  на генератора  ХГ2 във 

ВЕЦ "Девин" 2 200,0                       Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

13

 Инженерни услуги по проектиране за 

нуждите на предприятие "ВЕЦ" в 

обособени позиции 103,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

14

 Анализ на резултатите от 

измерванията на контролно-

измервателна система, ПАВЕЦ Чаира 66,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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15

 Изграждане навес на открита 

площадка за временно съхранение на 

отпадъци 100,0                         

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

16

 Техническо обслужване и ремонтни 

дейности по системи за 

предотвратяване на пожари и 

експлозии в обособени позиции 192,5                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

17

 Ремонт на 1 бр. фаза от 

високомощностен прекъсвач ABB тип 

HPL 400 kV, задвижване BLG 1002 40,0                             Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

18

 Проектиране и изграждане на IP 

телефония  на Предприятие ВЕЦ 150,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

19

 Осъществяване на денонощна 

въоръжена охрана в обособени 

позиции 35 599,0                     Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 8 288,0                    01.01. - 31.12.2017 

 Договаряне с 

обявление 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

20

 Извършване на хигиенни услуги в 

сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. „Веслец“ 

№5, гр. София 69,9                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 24,5                         01.01. - 31.12.2017 

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

21

 Изготвяне на независима оценка за 

определяне на справедлива пазарна 

стойност на материали, материални 

запаси и дълготрайни материални 

активи 60,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

22   Извършване на преводачески услуги  70,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 5,7                           01.01. - 31.12.2017 

 Директно 

възлагане/ 

Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 20, ал. 4 от ЗОП/

чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

23

  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. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 55,4                        01.01. - 31.12.2017

 Събиране на 

оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

24

 "Застраховка живота и 

трудоспособността на работниците и 

служителите срещу риска трудова 

злополука, трудова злополука-

приравнена, професионална болест и 

общо заболяване"

Изтича 24.00 ч. 31.03.2018 г. 174,0                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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25

 Доброволно здравно осигуряване на 

служители на НЕК ЕАД чрез договор за 

медицинска застраховка 518,4                          Публично състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 157,3                      01.01. - 31.12.2017

 Открита 

процедура/ 

Публично 

състезание 

 чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)/ чл. 176 

във вр. с чл. 20, ал. 

2 от ЗОП 

26

 Одит на дейностите по ПОИ Хидро-

помпено акумулиращ проект в 

България – Яденица (3.23-0063-BG-S-M-

14) 50,0                            

 Събиране на оферти 

с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

41 209,8                    8 530,9                   

Общо разходи 77 212,1                    9 837,8                   

Общо разходи за услуги
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