
"Национална 

електрическа 

компания" ЕАД

                               

Период на отчитане
01.01. - 31.12.2020 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

Проектиране, доставка, монтаж  и 

въвеждане в експлоатация на системи 

за управление за ВЕЦ "Девин" и ВЕЦ 

"Тешел" в обособени позиции
1 600,00                     

Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

2
Доставка на прекъсвачи Ср.Н и ВН за 

нуждите на ПВЕЦ 508,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

3
Доставка на релейни защити в 

обособени позиции 427,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

4

Доставка на геодезични уреди и 

геодезично оборудване за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ 
387,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

5

Рехабилитация на противопожарно и 

техническо водоснабдяване във 

вентилни станции №1 и №2, ПАВЕЦ 

"Чаира" 370,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,15                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

6

Изграждане на WEB базирана система 

за оперативни измервания на язовир 

„Кърджали“ и WEB базирана SCADA в 

централно управление на предприятие 

„Язовири и каскади“ 
340,00                        

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

7

Доставка на преносима, автономна, 

дистанционно управляема платформа 

за хидрографски проучвания за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“
300,00                        

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

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

Доставка и монтаж на дросел клапи в 

апаратна камера във ВЕЦ "Бели искър"
890,00                        

Открита процедура
 чл. 132 от ЗОП 0,12                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

9

Доставка на еластични метално-

пластмасови сегменти (ЕМПС) за 

ВЕЦ/ПАВЕЦ в обособени позиции 682,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,62                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

10

Доставка на автобуси в обособени 

позиции за нуждите на предприятие 

„Язовири и каскади“ 620,00                        
Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

11

Доставка на комуникационно 

оборудване в НЕК ЕАД
550,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 232,58                     01.01. - 31.12.2019

Публично 

състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

12
Модернизиране на КИС, съобразно 

резултатите от анализа 545,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,20                         01.01. - 31.12.2019
 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

13

Доставка на метали, метални профили, 

заготовки и изделия от метал в две 

обособени позиции
440,06                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 35,40                       01.01. - 31.12.2019

 Публично 

състезание/ 

Директно възлагане 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП/ чл. 

20, ал. 4, т. 3 

14

Доставка на части за електрически 

двигатели, генератори и 

трансформатори 343,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,73                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

15

Доставка на  хардуери и софтуер за 

надграждане на операторски станции 

за управляващите системи във ВЕЦ в 

обособени позиции 335,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 518,10                     01.01. - 31.12.2019

 Открита процедура 

 чл. 132 от ЗОП 

16

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, ПАВЕЦ "Чаира" 
221,00                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

17

Доставка и монтаж на 

въздухоохладители за ХГ-3 и ХГ-4 във 

ВЕЦ "Батак" 150,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

18

Доставка на нови табла 0,4 kV за ВЕЦ 

"Мала Църква" и ВЕЦ "Росица 1" в 

обособени позиции 100,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 25,36                       01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

19

 Проектиране, доставка и монтаж на 

нови въздухоохладители за 

охладителна система на генераторите 

на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 във ВЕЦ 

"Пещера" 100,00                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

20

Доставка на антикорозионни 

материали в обособени позиции 302,19                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 9,06                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 
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21
Проектиране и изработка на 2 бр. 

работни колела, ВЕЦ "Луковит" 300,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

22
Доставка на измервателни уреди за 

нуждите на Предприятие ВЕЦ 71,00                          
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 29,52                       01.01. - 31.12.2019
 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

23
Доставка на компресор за нуждите на 

ремонтна база "Батак" 70,00                          
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 1,04                         01.01. - 31.12.2019
 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

24

Доставка на управляеми мрежови 

комутатори за нуждите на предприятие 

„Язовири и каскади“ 70,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

25

Проектиране, доставка и монтаж на 

маслоохладители /комплект/ за 

смазваща система на лагерите на ХГ-1, 

ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 във ВЕЦ "Пещера"  
68,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,02                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 

26
Доставка на специфичен софтуер и 

лицензи 300,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

27
Мероприятия за осигуряване на ОИ при 

земетръс,  яз. район „Искър“ 40,00                          
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

28

Доставка на резервни части за 

управляващи системи за нуждите на 

Предприятие ВЕЦ, в обособени 

позиции 300,00                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

29
Доставка на помпи в обособени 

позиции за нуждите на НЕК ЕАД 272,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 11,81                       01.01. - 31.12.2019
 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

30

Проектиране, доставка и монтаж на 

ново радиоуправление с 1 бр. 

дистанционни управления (1бр. 

дистанционно за 200 т. 1 и 1бр. 

дистанционно за 32 т.)за мостови кран 

в машинна зала 200/32т., ВЕЦ "Момина 

клисура"  30,00                          

Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

31
Доставка на резервни части за 

възбудителни системи 30,00                          
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

32

Доставка на уплътнения, ремъци и 

изолационни материали за нуждите на 

Предприятие "Водноелектрически 

централи" 270,00                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 1,38                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

33

Осигуряване на GPS услуги за 

проследяване на автомобилния парк на 

НЕК ЕАД 260,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

34

Доставка и монтаж на разединители 

220 kV. за ПАВЕЦ "Белмекен" 
250,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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35
Доставка на електрически материали в 

обособени позиции 239,43                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 9,54                         01.01. - 31.12.2019
 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

36

Доставка на тръби, фланци и фасонни 

части от метал в две обособени 

позиции 234,50                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 1,06                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

37

Изграждане на видеонаблюдение за 

нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 230,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,02                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

38

Доставка на смазочни препарати за 

нуждите на предприятие 

"Водноелектрически централи" 222,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 33,59                       01.01. - 31.12.2019

 Публично 

състезание 
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

39

Доставка и монтаж на дограма  в 

обособени позиции за нуждите на НЕК 

ЕАД
199,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 117,05                     01.01. - 31.12.2019

 Публично 

състезание/

Директно възлагане 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП/ 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

40

Двугодишна доставка на цимент, сухи 

смеси, строителни разтвори и добавки 

за извършване на дейности със 

собствени сили в две обособени 

позиции
174,53                        

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 38,05                       01.01. - 31.12.2019

 Публично 

състезание;

Събиране на оферти 

с обява;

Директно възлагане 

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП/ чл. 

186 във вр. с чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП/ 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

41

Доставка на разпределителни 

трансформатори Ср. Н в обособени 

позиции 164,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

42

Доставка на високоволтови 

предпазители за нуждите на 

предприятие "Водноелектрически 

централи" 14,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,33                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

43

Проектиране, изработка и доставка на 

маслоохладители за турбинни лагери 

на ХГ-1, 2 и 3, ВЕЦ "Алеко" 10,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,02                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

44

Доставка на водна помпа, предпазно-

преливен клапан,манометър, арматура 

и свързващи елементи за ВЕЦ "Момина 

клисура"
27,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,78                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 

45

Доставка на сух, трифазен 

трaнсформатор за Апаратна камера във 

ВЕЦ "Момина клисура" 20,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 34,00                       01.01. - 31.12.2019

Публично 

състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

46

Доставка на касети с тонер за 

периферни печатащи устройства за 

нуждите на НЕК - централно 

управление, почивно дело и площадка 

"Белене" 150,00                        

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 29,93                       01.01. - 31.12.2019

Публично 

състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 
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47

Доставка на природен газ за нуждите 

на НЕК ЕАД ПОК "Енерго" Пампорово
135,00                        

Пряко договаряне
 чл. 182, ал. 1 във вр. с 

чл. 79, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП 16,50                       01.01. - 31.12.2019

Пряко договаряне/ 

Директно възлагане

 чл. 182, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

7 от ЗОП/

 чл. 20, ал. 4, т.3 

48

Доставка на роботизирана система 

CCTV - самоходна камера за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“
130,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

49

Доставка и монтаж на силови и 

комуникационни кабели за захранване 

на апаратна камера и ел. инсталацияна 

кабели, ВЕЦ "Бели Искър"
125,00                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

50

Доставка на малогабаритна сонда за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ 120,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

51
Доставка на мрежови лицензи за 

AutoCAD 2020 113,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

52

Доставка и монтаж на непрекъсваеми 

токозахранващи устройства (UPS) за 

нуждите на НЕК ЕАД
110,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 91,95                       01.01. - 31.12.2019

 Публично 

състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

53

Доставка на металорежещи 

инструменти и консумативи за нуждите 

на НЕК ЕАД 109,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 2,31                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

54

Избор на изпълнител за закупуване на 

горива за нуждите на НЕК ЕАД чрез 

използване на електронни карти
3 482,60                     

Договаряне без 

предварителна 

покана за участие

 чл. 138, ал. 1 във вр. с 

чл. 79, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП 1 024,30                 01.01. - 31.12.2019

Договаряне без 

предварителна 

покана за участие

 чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

3 от ЗОП 

55

Доставка на лампи, осветителни уреди 

и части за тях за нуждите на 

предприятие "Водноелектрически 

централи" 91,70                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 4,13                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

56

Доставка и монтаж на климатици в 

обособени позиции  за нуждите на НЕК 

ЕАД

87,50                          

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 43,28                       01.01. - 31.12.2019

 Събиране на 

оферти с обява/ 

Публично 

състезание/ 

Директно възлагане 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП/ 

чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП/ чл. 

20, ал. 4, т. 3 

57

Доставка на преносими компютри с 

лицензирани Windows и MS Office за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ 84,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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58

Доставка на дизелови и бензинови 

електрогенератори в обособени 

позиции за нуждите на предприятие 

„Язовири и каскади“ 83,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

59

Доставка на лаково-бояджийски и 

консервационни материали за 

преконсервация на ОДЦП 75,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 5,37                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

60

Доставка на мобилни сателитни 

телефонни апарати с включен 

абонамент за мобилна сателитна 

телефония за 1 година, за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“
74,00                          

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

61

Доставка на ЕДС, инсталиране и 

интегриране на действащите в НЕК ЕАД 

деловодни системи 70,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

62

Доставка на електрически материали и 

принадлежности в обособени позиции
67,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,21                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

63

Доставка на електрически уреди за 

отопление за срок от две години в 

обособени позиции 60,30                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

64

Доставка на електродомакински уреди 

за нуждите на НЕК ЕАД в обособени 

позиции 59,30                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 8,35                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

65

Доставка на крепежи и крепежни 

материали за нуждите на Предприятие 

"Водноелектрически централи"
56,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 4,06                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

66

Доставка на специални химически 

продукти и лепила за нуждите на 

предприятие "Водноелектрически 

централи" 53,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 6,26                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

67

Доставка на осветителни тела, лампи, 

пускови устройства и резервни части за 

нуждите на ЦУ и почивни бази
50,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

68
Реконструкция на количка и хаспел, 

ВЕЦ "Бели Искър" 50,00                          
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

69

Доставка на оборудване и аксесоари за 

заваряване  за нуждите на 

Предприятие "Водноелектрически 

централи" 44,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 1,01                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 
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70

Доставка на електрографитни четки за 

хидрогенераторите към Предприятие 

ВЕЦ 44,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

71

Доставка на материали с цел 

извършване на ремонтни, ремонтно-

възстановителни и аварийни дейности 

със собствени сили, за нуждите на 

управление „Електропроизводство“ за 

двугодишен период
43,40                          

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

72

Ремонт на бойлерна инсталация в 

сградата на ПД "Енерго" Приморско
41,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 26,66                       01.01. - 31.12.2019

 Събиране на 

оферти с обява/ 

Директно възлагане 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП/ чл. 

20, ал. 4, т. 3 

73

Доставка на ръчни инструменти в 

обособени позиции за нуждите на НЕК 

ЕАД 40,20                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

74

Доставка на инертни материали в 

обособени позциии за нуждите на 

предприятие "Водноелектрически 

централи" 40,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 4,63                         01.01. - 31.12.2019

 Събиране на обяви 

с оферта/

Директно възлагане 

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП/ чл. 

20, ал. 4, т. 3 

75

Доставка на газьол за отопление на 

складово битови помещения в гр. 

София ул. „Мими Балканска” № 5 и 

административна страда язовирен 

район „Голям Беглик” 40,00                          

Покана  чл. 182, ал. 1 във вр. с 

чл. 79, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП 27,51                       01.01. - 31.12.2019

 Покана  чл. 182, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

7 от ЗОП 

76

Доставка на фотокопирни машини за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ 40,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

77

Абонаментно поддържане и 

обслужване на пожарогасителни и 

пожароизвестителни системи в 

обектите на ЦУ и предприятията на НЕК 

ЕАД 40,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 12,64                       01.01. - 31.12.2019

Събиране на оферти 

с обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

78

Доставка на униформено облекло и 

обувки за нуждите на НЕК ЕАД в две 

обособени позиции 36,00                          
Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

79

Доставка на обработващи машини в 

обособени позиции за нуждите на 

ремонтна база „Батак“ 36,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

80

Доставка на прекъсвачи НН за нуждите 

на ПВЕЦ 35,00                          
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,19                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 
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81

Доставка на хардтоп за Sang Yong 

Кorando Sports за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ 35,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 0,25                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

82

Доставка на лицензи Windows Server 

CAL 2019 SNGL OLP NL User CAL за 

достъп до Windows Server за нуждите 

на предприятие „Язовири и каскади“
35,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

83

Доставка на бутилирана вода за 

питейни цели и пластмасови чаши за 

еднократна употреба. Предоставяне на 

диспенсъри с възможност за 

подгряване и охлаждане на водата за 

временно безвъзмездно ползване
35,00                          

Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 30,30                       01.01. - 31.12.2019

Събиране на оферти 

с обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

84

Доставка на легла и матраци в 

обособени позиции за нуждите на НЕК 

ЕАД 33,60                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,20                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

85

Изработка и доставка на работни 

календари, настолни календари, 

бележници, химикалки, рекламни 

торби, рекламни папки и др. 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 17,99                       01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

86

Проектиране, доставка и СМР на 

пожароизвестителна централа в ПАВЕЦ 

"Белмекен" 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

87
Доставка на нови вентилатори за 

охлаждане на СТ-2, ВЕЦ "Сестримо" 30,00                          
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 0,12                         01.01. - 31.12.2019
 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

88

Подновяване на право за ползване за 

антивирусна защита "ESET Endpoint 

Antivirus" 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

89
Доставка на софтуер за нуждите на 

ПВЕЦ 27,00                          
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

90

Закупуване на ново обзавеждане за 

стаи и апартаменти, намиращи се в 

средния и част от североизточния 

корпус на сградата на ПД "Енерго" 

Приморско 158,00                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 39,92                       01.01. - 31.12.2019

 Събиране на 

оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

91

Закупуване на нови разтегателни 

дивани и фотьойли за ПД "ЕНЕРГО" 

Боровец 10,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

92

Закупуване на ново ски оборудване за 

ПОК "Енерго" Пампорово
20,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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93
Доставка на автомобили за нуждите на 

НЕК ЕАД 325,00                        
Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 570,90                     01.01. - 31.12.2019

Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

94

Доставка на кабели за нуждите на 

предприятие "Водноелектрически 

централи" 20,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 0,10                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

95
Доставка на автобуси за нуждите на 

НЕК ЕАД 958,00                        
Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 394,95                     01.01. - 31.12.2019

Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

96

Доставка на автомобили, тип пикап с 

висока проходимост 4х4, (4+1) места за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ 720,00                        

Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

97

Доставка на камиони в обособени 

позиции за нуждите на предприятие 

„Язовири и каскади“ 885,00                        
Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

22 372,31                   3 464,57                 

ІІ. Разходи за строителство

1

Ремонтно-възстановителни 

мероприятия по отстраняване на щети 

на засегнатите вътрешно-ведомствени 

пътища, сгради и ХТС -  СМР, ВЕЦ 

"Ивайловград" 400,00                        

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

2

Проектиране и изпълнение на нова 

система за техническо водоснабдяване 

на ХГ-1, ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ 

"Ивайловград" 300,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

3

Доставка на материали за изграждане II 

етап от разширението на ОРУ 

220/110kV, дистанционно управление 

на съоръженията от командна зала, 

въвеждане на Тр-103
200,00                        

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

4

Работи по нанасяне на антикорозионни 

покрития в обособени позиции
185,00                        

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

5

Изпълнение по проект конструктивно 

укрепване на изтичало ВЕЦ "Девин"  
170,00                        

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

6
Рехабилитация на тръбопровод на ВЕЦ 

"Троян 1" 170,00                        
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

7

Реконструкция на съществуващи 

водохващания на реки Пръскалска и 

Лява Видима - ВЕЦ "Видима" 160,00                        

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

8

 "Проектиране и изграждане на IP 

телефония" 150,00                        
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

Общо разходи за доставки
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9

"Изграждане на оптична свързаност в 

обособени позиции"
130,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 128,00                     01.01. - 31.12.2019

Публично 

състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

10

Строителни и монтажни работи на 

стълби в обособени позиции за 

нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ 127,00                        

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

11

СМР на смукателна 

вентилационна система в шибърно 

помещение, помпено помещение и 

турбинна зала на ВЕЦ "Батак" по 

изготвен проект 117,00                        

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

12

Противофилтрационни мероприятия в 

изтичало на ВЕЦ "Алеко" и ниските 

етажи на централата
100,00                        

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

13

Обезопасяване на скални маси над ОРУ 

- проектиране и изпълнение по 

алпийски способ, ВЕЦ "Тешел" 100,00                        

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

14
Рехабилитация на питеен водопровод, 

ПАВЕЦ "Чаира" 90,00                          
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

15

Ремонт на бунгала и бани в южно 

крило на ПД "ЕНЕРГО 1", к.к. св.св. 

"Константин и Елена" 89,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

16

Модулни пречиствателни станции за 

отпадъчни води /ПСОВ/ - проектиране, 

доставка и монтаж на 5 ВЕЦ
85,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

17

Строителни и монтажни работи на 

язовирни стени в обособени позиции 

за нуждите на предприятие „Язовири и 

каскади“ 84,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

18
Възстановяване сграда на отдел ПССН -

БУ Пловдив 70,00                          
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

19

Ремонт на деривационен канал 

Помпена станция Караджа дере – 

язовир „Блатото“, язовирен район 

„Голям Беглик“ 70,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

20

Възстановяване на настилка и 

конструкция мост - проектиране и 

изпълнение, ВЕЦ "Ивайловград" 68,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

21

Ремонт на покривна конструкция на 

машинна зала на ВЕЦ "Въча I" 65,00                          

Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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22

Строителни и монтажни работи по 

отоплителни инсталации в обособени 

позиции за нуждите на предприятие 

„Язовири и каскади“ 64,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 211,11                     01.01. - 31.12.2019

 Публично 

състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

23

Панцероване на участък от напорен 

тръбопровод между дросел клапа и  

Водна кула, ВЕЦ "Тополница"
60,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

24
Защита на подпокривна конструкция от 

пожар, ВЕЦ "Въча I" 50,00                          
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

25

Ремонт на покриви на основна сграда 

на централата, командна зала, ЗРУ, 

канцеларии технически ръководители, 

ПАВЕЦ "Белмекен" 50,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

26
Ремонт покрив РМЦ - БУ Пловдив

200,00                        
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

27
Ремонт покрив ниска част АСБ "Момина 

клисура" 30,00                          
Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

28

Изграждане на битова канализационна 

мрежа за сградите на НЕК ЕАД на 

площадка Чаира по съществуващ 

проект, съпроводено с доставка и 

монтаж на ПСОВ 110,00                        

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

29

Ремонт на предпазни мрежи на 

покриви на сградоцентрала и АБС, ВЕЦ 

"Тешел" 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

Общо разходи за строителство 3 524,00                     339,11                     

ІІІ. Разходи за услуги

1

Изготвяне на анализ за съответствие на 

документацията, разработена за 

изграждане на проект АЕЦ Белене с 

актуалните нормативно-технически 

изисквания по безопасност и изготвяне 

на концептуални проектни решения
2 306,00                     

Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

2

Услуги за пренос на данни и глас в три 

обособени позиции за нуждите на НЕК 

ЕАД-ЦУ, "Почивно дело", Предприятие  

ВЕЦ и Предприятие "Язовири и 

каскади" 990,00                        

Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 238,83                     01.01. - 31.12.2019

Публично 

състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

3

Реконструкция на задвижването на 

таблени затвори на основен изпускател 

на язовир „Въча“ 950,00                        

Открита процедура

 чл. 132 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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4

Реконструкция и рехабилитация на 

маслонапорни системи на сегментни 

затвори - проектиране и изпълнение, 

подрайон „Кърджали“ 570,00                        

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

5

Осъществяване на техническо 

ръководство при извършване на 

дейности по преконсервация на 

оборудването с дълъг цикъл на 

производство (ОДЦП), доставено за 

първи и втори блок на АЕЦ Белене
542,00                        

Договаряне без 

предварителна 

покана за участие  чл. 138, ал. 1 във вр. с 

чл. 79, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП 548,00                     01.01. - 31.12.2019

Договаряне без 

предварителна 

покана за участие  чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, т. 

3 от ЗОП 

6

Ремонт на задвижването на  ремонтен 

затвор на основен изпускател на 

язовир „Батак“ 290,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

7

Услуги по оценка на състояние на 

съоръжения  в обособени позиции, 

предприятие „Язовири и каскади“ 239,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

8

Проектиране и изпълнение на 

пасарелка над стена дневен 

изравнител - ВЕЦ "Бял извор" 210,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

9

Рехабилитация на пофазен 

трансформатор, фаза "В" от СТ2, ПАВЕЦ 

"Белмекен" 150,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

10

Проектиране, доставка и монтаж  на 

клинов шибър за ХГ2 във ВЕЦ "Бял 

Извор" 104,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

11

Изготвяне на идеен проект за 

реконструкция на яз. стена "Белмекен",  

яз. район "Чаира" 100,00                        
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

12

Консултантски инженерни услуги в 

обособени позиции за нуждите на 

предприятие „Язовири и каскади“ 93,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

13

Анализ на резултати от химични 

анализи за едногодишен период и 

актуализация на бъдещи годишни 

програми на предприятие „Язовири и 

каскади“ за изследване на води от 

язовирни стени от системата на НЕК 

ЕАД 90,00                          

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

14

Ремонт на мостови кранове в 

обособени позиции за нуждите на 

ПВЕЦ 85,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 2,53                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 
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15

Проектиране и изпълнение на 

укрепване на конструкция на 

сградоцентрала, ВЕЦ "Троян 1" 80,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

16

Изготвяне на идеен проект за ремонт и 

рехабилитация на основен изпускател 

на язовир "Цанков камък",  яз. район 

"Въча" 70,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

17

Изготвяне на проекти за изграждане на 

локални системи за оповестяване в 

обособени позиции за нуждите на 

предприятие и каскади“ 
60,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

18

Проектиране и изпълнение на 

захранваща кабелна линия НН и 

комуникационна (оптична и контролна) 

от "Водна кула" до "Бараж" на ВЕЦ 

"Левски" 50,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

19

Реконструкция на дренажна помпена 

станция, язовирен район „Копринка“
50,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

20

 Административно складова база - 

проектиране,

язовирен район „Благоевград“ 50,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

21

Разширение на съществуващата 

пиезометрична КИС в долината на р. 

Гашня, язовирен район „Въча“ 49,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

22

Извършване на хигиенни услуги в 

сградата на НЕК ЕАД - ЦУ, ул. "Веслец" 

№5, гр. София 46,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 36,23                       01.01. - 31.12.2019

Събиране на оферти 

с обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 

23

Изготвяне на работен проект за 

реконструкция на дренажна помпена 

станция, яз. район "Въча" 40,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

24

Реконструкция на инсталация за 

отопление и подгряване на топла вода 

в ПД "ЕНЕРГО" Предел 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

25

Проектиране и изграждане на 

приспособление за завъртане на 

генераторен и турбинен вал с цел 

измерване радиалното отклонение 

(мерене бой) на вала на ХГ, ВЕЦ 

"Сестримо" 30,00                          

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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26

Изготвяне на проект за обезопасяване 

на скат зад вегително помещение, яз. 

район "Голям Беглик"
30,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 4,40                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 
 чл. 20, ал. 4, т. 3 

27

Абонаментна поддръжка на аварийна 

сателитна комуникация за 18 броя  

„TOOWAY" терминали собственост на 

предприятие „Язовири и каскади“ за 

две години 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

28

Експертни оценки  за ограничителните 

условия при експлоатация на 

основните изпускатели на язовирни 

стени „Студен кладенец“ и 

„Ивайловград“ 
30,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

29

Изготвяне на проект и изпълнение на 

сградно водопроводно отклонение -

ВЕЦ "Мала Църква" 26,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

30

Изготвяне на работен проект за 

реконструкция короната на яз. Стена 

"Искър", яз. район "Искър" 25,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

31

Изготвяне на работен проект за 

възстановяване мостови конструкции 

на преливници на язовирни стени - 5 

броя, управление ПЯК
22,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

32

Ремонт на ремонтен затвор на ОИ на 

язовир „Луковит“, язовирен район 

„Александър Стамболийски“ 21,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

33

Изготвяне на проект за реконструкция 

на помещението на затворните 

съоръжения на  яз. "Доспат"
20,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

34

Изготвяне на идеен проект за 

реконструкция преливника на яз. стена 

"Ал. Стамболийски", яз. район "Ал. 

стамболийски" 18,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

35

Изготвяне на работен проект за ремонт 

на сводов мост на отводящ канал на 

преливника на язовир "Розов 

кладенец", яз. район "Розов кладенец"
18,00                          

Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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36

Изготвяне на работен проект за 

реконструкция на геодезическа КИС, яз. 

район "Копринка" 15,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

37
Изготвяне технически паспорт за ВЕЦ 

"Кричим" 15,00                          
Публично състезание

 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

38

Проектиране на система за заливане с 

вода на СТ-1, СТ-2 и СТ-5, ПАВЕЦ 

"Белмекен" 10,00                          
Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

39

 Проектиране и изграждане на нов 

обезвъздушителен клапан на окръжен 

тръбопровод, ВЕЦ "Сестримо"
10,00                          

Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

40

Изготвяне на работен проект за 

следене и контролиране на 

филтрационните процеси на яз. стена 

"Луковит" , яз. район "Ал. 

Стамболийски" 10,00                          

Публично състезание
 чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019

41

Извънгаранционна поддръжка на 

копирна и печатаща техника, 

собственост на НЕК ЕАД 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява
 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 5,97                         01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане  чл. 20, ал. 4, т. 3 

42

Абонаметна поддръжка на 

програмните продукти от серията 

"АБИС - хотел" и "АБИС - ресторант" за 

почивните домове и ЦУ на НЕК ЕАД
30,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 14,80                       01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 

43

Осигуряване на самолетни билети и 

хотелски настанявания при служебни 

пътувания в страната и чужбина на 

служители от НЕК ЕАД и нейните 

поделения 30,00                          

Събиране на оферти с 

обява  чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 28,26                       01.01. - 31.12.2019

 Директно 

възлагане 

 чл. 20, ал. 4, т. 3 

44

Изпиране, отстраняване на трайно 

фиксирани петна, дезинфекция, 

изсушаване, гладене и сортиране на 

спално бельо, покривки, хавлиени 

кърпи, завеси, одеала, олекотени 

завивки и възглавници за нуждите на 

почивните домове на НЕК ЕАД -  ПД 

"Енерго" Боровец, ПД "Енерго" Мала 

църква, ПД "Енерго" Предел в две 

обособени позиции
60,00                          

Събиране на оферти с 

обява

 чл. 186 във вр. с чл. 

20, ал. 3 от ЗОП 01.01. - 31.12.2019
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45

Актуализация на работен проект за 

възстановяване водоплътността и 

конструктивната сигурност на 

преливника на яз. стена "Розов 

кладенец" 4,00                            

Пряко договаряне  чл. 182, ал. 1 във вр. с 

чл. 79, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП 01.01. - 31.12.2019

Общо разходи за услуги 7 728,0                       879,02                     

Общо разходи 33 624,31                  4 682,70                 

ИВАН ЙОНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД
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