
"ТЕЦ Марица 

изток 2" ЕАД
Период на отчитане: 2017

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 натурална минерална вода с обща минерализация до 

200 mg/l, опаковки: бутилки с вместимост от 1.5 л - 525 000 бр.; 0.5 л 

- 37 500 бр. и 0.33 л - 5 600 бр.

10.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 134.99 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

2
Доставка на минерална газирана вода, опаковки: бутилки с 

вместимост  от  0,5 л. - 75 000 бр.
10.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 8.89 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

3 Доставка на бутилирана трапезна вода 150.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 12.07 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

4
Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки 

автомобили с висока проходимост 100.00
 открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 45.93 2016

5 Покупка на 35 000 л дизелово гориво 
35.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 27.22 2016

6 Доставка на нов товарен автомобил тип фургон (4х4) 37.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

7 Доставка на гуми с лек режим на експлоатация
23.00

 открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 6.77 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

8 Доставка на вътрешни и бандажни гуми, пояси
27.00

 открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 6.55 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

9 Доставка на гуми с тежък режим на експлоатация
140.00

 открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 56.16 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

10 Доставка механизация за ЦСИ 80.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

11
Доставка на веден намотъчен проводник за пренавиване на 

статори на ел. двигатели
15.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 1.07 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

12
Доставка на програмируеми двуканални преобразуватели на 

електрически величини
52.50  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

13
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен тр-р 

210 МVА, 18/127 кV за Блок № 1
384.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

14

Цялостен ъпгрейд  на ИУМС "Въглеподаване", включващ подмяна 

на контролери, комуникационна мрежа, операторски станции, 

сървър и въвеждане в експлоатация

294.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

15
Пълен инженеринг за реконстр.  КРС 6 А,Б,В -подмяна силови 

двигатели 0.4 kV
150.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

16 Доставка на измервателна апаратура 35.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 31.22 2016  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

45.72 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

34.23 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

18 Доставка на честотни преобразуватели 60.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 80.83 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

19

Реализация на част "Електрическа" към работен проект за 

изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, 

реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на 

капкоуловителя и реконструкция и модернизация на 

тръбопроводите за окисляващ въздух на абсорбери СОИ 7 и 8

300.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

20

Пълен инженеринг за реконстр. ГТЛ20А,Б,В,Г. Подмяна силови 

двигатели 0.4 кV с навит ротор , с двигатели с  накъсо съединен 

ротор

350.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

21
Покупка на 7 350 000 т европейски квоти за емисии на парникови 

газове от вида EUA 
73 988.58

72 093.54
2016

22 Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство 372.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

23
Доставка на стоманобетонни траверси СТ-6 за релси тип 49Е1 или 

еквивалентни, оборудвани със скрепления SKL-14
59.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

24 Доставка на стрелки и материали  за жп строителство 50.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 45.35 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

17

Приложение № 1, към чл. 6 на НАРЕДБА № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските 

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 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

Забележка

260.00  открита процедура Доставка на релейни защити за КРУ и резервни части за КРУ 0,4 кV 
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Забележка

25
Доставка на технически електроконтактни манометри и 

термоманометри
15.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

26 Доставка на резервни части за системите за управление 62.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Открита процедура  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

27
Доставка на термомасови разходомери за котли от 1 до 8 с цел 

подобряване на регулирането на горивния процес
82.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

28 Доставка на кабели специални за КИП и А 100.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

29 Доставка на изпълнителни механизми 100.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

30

Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен 

контрол на СОИ - 1 -8, котли от 1 до 12, пункт за емисии в с. Полски 

Градец, датчици и модули за вибрационен контрол по ДВ по 

блокове от 5 до 8 по обособени позиции

329.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

31

Доставка на технически, електроконтактни манометри, 

трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, КИП за 

цехове СОИ от 1 до 8 и ХВО и сонди за кислород Блок-1 до 8

105.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

32 Доставка на нова компютърна техника 58.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 32.42 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

33 Доставка на принтери и мултифункционални системи 23.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 7.98 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

34 Доставка на резервни части турбинно оборудване 122.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 197.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

35 Доставка на помпи и помпени агрегати за турбинно оборудване 320.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

36 Доставка на резервни части за парни турбини 400.00
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 

37 Доставка на резервни части за котлоагрегати - тип Еп 670-140 (П-62) 206.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 312.01 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

38
Доставка на резервни части с механична обработка за 

котлоагрегати - тип Еп 670-140 (П-62)
210.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 133.53 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

39
Доставка на резервни части за ДВ 9 и 10 тип ANN2805/1700В на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62),съгласно спецификация.
23.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 48.49 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

40
Доставка на резервни части за ДВ 11 и 12 тип SAF 40-25-1 на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), съгласно спецификация
54.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 108.86 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

41
Доставка на резервни части за обдухващ апарат тип WLB 90 за 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), съгласно спецификация
362.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 240.93 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

42
Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер-Iст. 

долен пакет на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
2 403.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

43
Доставка на нагревни повърхности за горна радиационна част и 

таванен паропрегревател на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
2 785.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

44
Доставка на 100 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ 

на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)
95.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

45
Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател 

(ИВП) за котлоагрегати тип ЕП 670-140 (П-62)
700.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

46
Изработване и доставка на  мембранни блокове за ДРЧ на пещна 

камера на КА №5, 6, 7 и 8, тип ПК 38-4
7 146.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 3 718.06 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

47 Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4 89.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 95.59 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

48
Доставка на клапи, метални компенсатори исепаратори за 

котлоагрегати тип ПК 38-4
217.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 435.72 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

49
Доставка на резервни части с механична обработка за 

котлоагрегати тип ПК 38-4
289.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 374.25 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

50
Доставка на нагревни повърхности за преходна зона и конвективен 

паропрегревател на котлоагрегат тип ПК 38-4
1 451.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 2 524.96 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 
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51
Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател 

(ИВП) за котлоагрегати тип ПК 38-4 
530.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 87.84 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

52 Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК) по спецификация 17.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 24.01 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

53 Доставка на колена, преходи и тройници по спецификация 15.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 368.24 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

54
Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 

38-4 и Еп 670-140 (П-62)
223.30  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 259.20 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

55
Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-

140 (П-62) - 5500 м
545.49

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 322.88 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

183.78 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

448.53 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

108.30 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

205.19 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

58
Доставка на резервни части за помпи, производство на Метсо 

Минералс по спецификация
76.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 50.89 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

59
Доставка на резервни части за Изгребвач на варовик модел KS 

150.6.TV, производство на FAM,  по спецификация
404.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

60
Доставка на резервни части за чукови дробилки на FAM, по 

спецификация
75.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 123.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

61 Доставка на резервни части за помпи ,,WERNERT", по спецификация 24.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 389.83 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

62
Доставка на резервни части за помпи ,,ROWA-MCC 800-950 I Evo 

DUTEC Standard по спецификация
25.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 302.73 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

63 Доставка на резервни части за компресор ,,BOGE" по спецификация 25.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

64
Доставка на дюзи за хидроциклони за гипсова суспензия 

,,MULTOTEC'' тип 7/HS/20A-60 бр.
6.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

65 Доставка на резервни части за кофов багер ERs 500 283.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 174.65 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

66
Доставка, изработка и монтаж на кофова рама и улей за кофов 

багер ERs 500
94.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

67
Доставка на гирлянди за транспортьори по DIN 15207 или 

еквивалент
512.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

68
Доставка на ролки тип ,,А" за транспортьори по DIN 15207 или 

еквивалент
473.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

69
Доставка на ролки тип ,,В" за транспортьори по DIN 15207 или 

еквивалент
172.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

70
Доставка на ролки тип ,,С" за транспортьори по DIN 15207 или 

еквивалент
65.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

71 Доставка на транспортьори по конструктивна документация 190.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

72
Доставка на 2 броя аксиално-бутални хидравлични помпи Denison 

или еквивалент
82.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

73

Доставка на резервни части за  багери и изгребвачи (КРС6 Takraf - 

Германия, изгребвачи на въглища РИ 1,2,3,4 Dellatre levivier - 

Франция, РИ 201 Полша, КРС 205 Англия,  Ers 500 Man Takraf- 

Германия)

490.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

74 Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754 и BD-155 370.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 359.30 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

75

Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси 

ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 

– 8 броя

49.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

1 044.00Доставка на резервни части за шламови помпи56

57

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

424.00Доставка на багерни помпи

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 
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76
Доставка на 12 броя редуктори за питатели сурови въглища на КА-7 

и КА–8
460.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 310.80 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

77 Доставка и монтаж на климатици 35.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 22.54 2016
 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

3.30 2016
 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

3.30 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

79 Доставка на прокат от топлоустойчива стомана  45.00  открита процедура  чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 6.33 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

49.59 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

56.48 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

17.35 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

614.05 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

88.21 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

58.77 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

18.96 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

399.80 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

84 Доставка на тръбопроводна арматура 1 989.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

85 Доставка на копирна и печатарска хартия 10.00  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 17.11 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

121.61 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

19.45 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

15.10 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

113.04 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

41.14 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

4.98 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

33.03 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

7.76 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

26.44 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

3.79 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

 Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 78 Доставка на лепило за студена вулканизация 50.00

Доставка на ламарина от неръждаема и износоустойчива стомана

80

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 430.00Доставка на ламарина от въглеродна стомана81

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

82

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 210.00Доставка на профили от въглеродна стомана83

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 140.00

86

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

15.00Доставка на  ремъци87

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 161.00Доставка на тръби от въглеродна стомана

88

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 25.00Доставка на тръби от неръждаема стомана89

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 301.00Доставка на тръби от легирана стомана

90

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 50.00Доставка на добавъчни материали за нелегирани стомани91

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 100.00Доставка на инертни материали

92  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 29.00Доставка на маркучи

 открита процедура 30.00Доставка на прокат от въглеродна и неръждаема стомана
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5.25 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

241.59 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

497.30 2016  Процедура на договаряне без 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

486.32 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

94 Доставка на санитарни принадлежности 20.00  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 25.17 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

13.81 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

35.85 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

1.96 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

72.87 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

3.25 2016  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

18.38 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

98 Доставка на графитни четки за електродвигатели 30.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

0.17 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

4.52 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

5.85 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

33.61 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

101 Доставка на почистващи препарати 15.00  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 20.48 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

102 Доставка на канцеларски материали и принадлежности 10.00  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 13.82 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

62.59 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

5.56 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

104 Доставка на акумулатори 50.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 19.27 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

105 Доставка на лагери търкалящи с общо предназначение 280.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 208.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

106 Доставка на лагери други и лагерни тела 120.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 37.54 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

107 Доставка на семеринги и О- пръстени 10.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 8.70 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

108
Доставка на лагери търкалящи тежка серия с отговорно 

предназначение
300.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 209.99 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

3.29 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

62.03 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

40.84 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

92

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

1 269.00Доставка на дизелово гориво93

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

29.00Доставка на маркучи

95

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 150.00Доставка на добавъчни материали за високо легирани стомани96

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 50.00
Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо 

наваряване

97

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 20.00Доставка на добавъчни материали за топлоустойчиви стомани99

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП  Събиране на оферти с обява 23.00Доставка на водопроводно оборудване

100

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

90.00
Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални 

системи
103

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 90.00Доставка на крепежни изделия, по спецификация

109

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне без 

предварителна покана за 50.00Доставка на бензин А 95 - 50 000 литра110

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 80.00Доставка на филтри за маслоочистващи машини Hydac
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14.87 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

111 Доставка на бетон и циментов разтвор 75.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 30.48 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

112 Доставка на тефлонови уплътнителни материали 11.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 13.79 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

113
Доставка на лоена, лоенографитна, графитна набивка и силикатни 

тапи
16.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 12.62 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

114 Доставка на бои лакове и разредители 25.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 21.60 2016
 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

7.84 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

0.92 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

13.76 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

7.61 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

117
Доставка на принадлежности към товарозахващащи 

приспособления и въжета стоманени
4.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 3.92 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

118 Доставка на полиестерни сапани 20.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 3.76 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

119 Доставка на сапани от стоманени въжета и сапани от вериги 15.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 1.05 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

120 Доставка на котелно гориво 4 200.00

 Процедура на договаряне без 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 3 895.94 2016  Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

121 Доставка на консумативи за ремонт на ГТЛ 7.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 9.80 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

122 Доставка на гумени листи и шнурове 8.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 16.32 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

123
Доставка на осветителни уреди със светоизточник ЛЛ, ЛНЖ, МХЛ и 

NaЛ и консумативи за тях
50.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 69.70 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

124 Доставка на LED лампи и прожектори 30.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 51.51 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

59.57 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

30.53 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

126 Доставка на технически газове и еталонни газови смеси 150.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 67.80 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

127 Доставка на уплътнителни листи и маслоустойчив прешпан 22.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 47.68 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

128 Доставка на керамични изолационни материали 65.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 73.89 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

129 Помпи с двустранно втичане на течности 45.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 81.90 2016

130 Помпи с едностранно втичане на течности 25.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

131 Резервни части за помпи 25.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

333.47 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП предварителна покана за 

участие 

50.00Доставка на бензин А 95 - 50 000 литра110

115

125

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

25.00

Доставка на електроинструменти

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

116

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне без 

предварителна покана за 

участие 

60.00Доставка на греси

132  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне без 

предварителна покана за 90.00Доставка на масла моторни и редукторни

Доставка на абразиви

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

8.00
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217.51 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

166.98 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

118.18 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

134
Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните 

крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
84.27  открита процедура  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

 Открита процедура  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

135
Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните 

крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
95.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

 Открита процедура  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

136 Доставка на защитни обувки половинки 71.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 52.32 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

137 Доставка на летни работни костюми (яке с панталон) 91.50  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 88.33 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

46.68 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

3.92 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

7.93 2016  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

139
Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон за нуждите 

на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
200.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 105.02 2016

 Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

140

Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус 

на работещите физически и умствен труд енергетици в „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД

66.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 78.66 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

141 доставка на лигнитни въглища 240 240.00 240 976.31 2016

142 Закупуване на 100 600 МВч (200 МВ) електрическа енергия 5 030.00 2016

143 Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника 90.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 78.14 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

144 Доставка на 950 000 тона варовик 4 550.00
 Процедура на договаряне без 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 8 614.79 2016

 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

145 Борсов договор - доставка на варовик 4 680.00
 Процедура на договаряне без 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 8 801.25 2016

 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

146
Доставка и монтаж на обшивки на машини за обработка на варовик 

и гипс
450.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

147 Доставка на  разпръсквачи за капкоуловители в цех СОИ бл. 1-4 68.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

148 Модернизация за система за сервизен въздух BOGE 70.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

149 Доставка на транспортна лента 100.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

150 Mодернизация по дюзови нива на Абсорбери 100.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от ЗОП 

151 Изработка и доставка на механични челни уплътнения за помпи 30.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

152
Доставка на два комплекта плъзгащи лагери за високооборотния 

вал на мултипликатора на 07КОВ тип SG60AN CVC - HOWDEN
177.50  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

153
Доставка на помпени агрегати за пето дюзово ниво на абсорбери 7 

и 8
821.91

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 

154

Изработка, доставка и монтаж на антикорозионна, 

абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини 

за обработка на варовик  в СОИ 7/8

415.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

155 Доставка на ЕХП 61.83  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

156
Доставка на комплект двуканален прибор с принадлежности за 

измерване на вибрации и балансиране на машини
28.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

157 Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с текстилен корд 1 963.00  открита процедура  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

158 Доставка на вулканизационни материали за топла вулканизация 12.00  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 33.22 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

159 Доставка на дизелов двигател за булдозер BEML BD 155 133.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

132

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне без 

предварителна покана за 

участие 

170.00Доставка на масла турбинни, смазочни

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП предварителна покана за 

участие 

90.00Доставка на масла моторни и редукторни

133

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 64.00
Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД
138
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160
Доставка на резервни части и консумативи за 4 бр. булдозери 

"LIEBHERR" модел PR 754, диагностика, демонтаж и монтаж
495.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 328.80 2016

 Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

13.37 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

33.02 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

2.00 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

12.21 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

162 Доставка на изделия от невулканизиран каучук 70.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

163

Химическа обработка на водата против накипообразуване и 

корозия в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 

и 8

60.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

164
Химична обработка на водата против накипообразуване и корозия 

в ЦОС на бл. 7 и 8
75.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от ЗОП 

165 Доставка на амонячна вода 39.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

166 Доставка на амонячна вода, техническа 9.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

22.72 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

105.65 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

20.70 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

12.69 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

22.91 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

5.50 2016  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

195.83 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

2016

171 Доставка на натриева основа, техническа 68.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

172

Доставка, монтаж, подвързване към ВиК и пускане в експлоатация 

на лабораторно оборудване и обзавеждане за химични 

лаборатории

123.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

173 Доставка на хидразин хидрат 54.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 27.94 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

174
Доставка на лабораторна апаратура и електроди за химични 

лаборатории
30.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

175 Доставка на химикали и реактиви за химически лаборатории 22.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 19.98 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

176
Доставка на лабораторна стъклария и пособия за химични 

лаборатории
32.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 23.49 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

177
Доставка и монтаж на 16 броя смолоуловители за БОИ на блокове 

от част 890 MW
86.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

178
Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2018 

г.
55.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 44.85 2016

 Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
369 348.39 358 955.24

ІІ. Разходи за строителство

1 Рехабилитация на транспортна връзка 200.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

2 Ремонт дренажна система Сгуроотвал между шахта 111 и шахта 117 50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

3
Направа на бетонова настилка с голяма товароносимост в район 

ЖП гара
270.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

 Открита процедура 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 Публично състезание 
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

2016  Открита процедура 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

Общо разходи за доставки

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 36.00
Доставка на 800 тона негасена калциева вар, клас CL90-Q съгласно 

БДС ЕN 459-1:2010 или еквивалент

167

225.18

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  публично състезание 230.00Сервиз тежка механизация (NEUSON;MANITU;CASE 821;SK)

168

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП  Събиране на оферти с обява 28.00
Доставка на 260 тона течен технически ферихлорид, с 

концентрация на основното вещество 40%

161

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 129.00Доставка на 2400 т сярна киселина

169

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП  Публично състезание 220.00Доставка на натриева основа170

59.58

201629.10
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4 Ремонт на фекална канализация. 40.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

5 Разчистване на растителност от сгуропроводи на БПС. 50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 48.78 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

6
Ремонт канавки северна и източна страна на ТЕЦ 2 и около депо за 

опасни отпадъци.
50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

7 Рехабилитация вътрешно заводски пътища. 270.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

8 Възстановяване на участък от път. 270.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

9
Обособяване на площи за персонала на Ел. лаборатория главен 

корпус, ОСС-ЕФ част 700 MW, СОИ 1-4, СОИ 5-6
45.20

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

10
Разширяване на помещенията звено Ел. двигатели КЦ и звено 

Електрофилтри
49.94

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

11 Почистване на кабелни тунели в част 890 МW 42.82

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

12 Ремонт на кабелни канали в част 700 МW 43.93

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

13

Разширение и актуализиране на съществуващата централизирана 

система за мониторинг (ЦСМ) и преработване на стари АПГИ и 

изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации 

(АПГИ) и система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи под 

блочни секции 6 kV - част 890 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

280.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

14

Подмяна на магистралите за водород и въглероден двуокис и 

изграждане на нова магистрала за въздух и нов газов пост за 

водород в част 890 МW 

210.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

15 Проектиране и изграждане на телферен път за МВ - 1Б 60.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

59.35 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

49.15 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

1 466.04 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

49.13 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

17 Подмяна на стоманобетонни стълбове на контактна мрежа 98.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

18
Рехабилитация на релсов път на багер КРС-6А и релсов път на  

Роторни багери 
755.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

19
Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ  

Марица изток 2” ЕАД
45.13

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП (отм.) 104.87 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

20
Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ  

Марица изток 2” ЕАД
70.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от ЗОП 

21

Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, 

средни и аварийни ремонти на котлоагрегати (КА) №№2, 4, 6, 8 и 

дясната част на КА №№9, 10, 11 и 12; турбоагрегати (ТА) №№2, 4, 6 

и 8; сероочистващи инсталации (СОИ) №№2, 5, 6 и 8 и инсталация 

за обезводняване на гипс (ИОГ) на СОИ 7÷8

7 000.00
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.) 6 518.47 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

16  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП  Събиране на оферти с обява 177.00
Възстановяване на долно строене на релсови пътища и 

възстановяване на предпазен окоп
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22

Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, 

средни и аварийни ремонти на КА №№1, 3, 5, 7 и лявата част на КА 

№№9, 10, 11 и 12; ТА №№2, 4, 6 и 8; СОИ №№1, 3, 5 и 7 и ИОГ на 

СОИ 1-6

7 000.00
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.) 5 552.57 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

23
Направа на скеле и подмяна на изолация при изпълнение на 

ремонтни дейности по сгради, тръбопроводи и естакади
2 500.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от ЗОП 

24
Демонтаж на отпаднала инсталация за смивна вода в Котелен цех - 

част 700 MW
59.75

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП (отм.) 

25
Извършване на контрол и ремонт на тръбопроводи за пара и мазут 

от мазутно стопанство до котелна зала
3.28

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП (отм.) 

26

Рехабилитация на фасади по ред Г на Котелна зала - част 700 

Рехабилитация на фасади по ред Г на Котелна зала - част 700 MW - 

Блог №1 от ос 3-11

16.51  Публична покана  чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП (отм.) 

27
СМР за усилване стоманобетонни конструкции - подколонници на 

КА-5 и КА-6 и изграждане на нови излази на кабелни тунели
48.19

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

28 Изработка и монтаж на подходи към съоръжения на опашна част 46.23

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

29 Ремонт на бетонната конструкция на горивни уредби на КА-5 и КА-6 31.87

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

30
СМР за полагане на сулфатоустойчив бетон на димоход на КА-9 към 

Комин № 1,H=325м
49.49

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

31
Изработка и монтаж на платформа за обслужване на тръбопроводи 

ППГ и ППХ на КА-9
46.51

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 45.84 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

32 Ремонт на сифонната система в Котелна зала - част 700 MW 47.24

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

33 СМР за реконструкция на жалузи на КА-9 48.40

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

34 Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-10 104.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от ЗОП 65.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

35 СМР за ремонт на парапет в БПС-1 49.78

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

36 СМР за торкретиране на стоманени и бетонови повърхности 49.50

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 43.27 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

37
СМР за ремонт на хоризонтални греди от носещата конструкция на 

ИВП-1÷8
48.70

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

38 СМР за изграждане на склад за съхраняване на оборудване 49.20

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

39 Изработка и монтаж на метални конструкции 45.80

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 47.66 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

40
Изграждане на гараж за транспортна техника и склад в района на 

ДВ в Котелен цех част 700 MW
43.70

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

41 Остъкление на северна фасада на Котелна зала част 700 MW 300.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 
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42
Ремонт на фасада по ред „Г” на Блок 2 на Котелна зала част 700 

MW.
250.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 172.89 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

43 Ремонт на площадки на ИВП-5÷8. 50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 49.71 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

44
СМР за усилване стоманобетонни конструкции - подколонници на 

КА-7 и КА-8.
50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

45 Ремонт на бетонната конструкция на горивни уредби на КА-7 и КА-8 40.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

46

Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктова (ГРП) за 

Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

153.00
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.) 591.66 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП 

(отм.) 

47
Технически паспорти на строежи започнати след 01.09.1999 год. - 

зут
175.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."а" от ЗОП 

48 Изграждане на стая за почивка на звено "Арматура" 30.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

49
Рехабилитация строителна конструкция на транспортьори 13 А, Б и 

Пресипка №7
529.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.) 

50 Възстановяване състоянието на терени 47.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

51
Извършване на  демонтажни работи по отпаднала от схемата 

естакада на Тр-р 209 А,Б  в ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

52 Изграждане на разпределителни водопроводи 49.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

53 Обновяване на пресипни възли 50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

54 Почистване на шламови канали 50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

55
Частично възстановяване на Реактор утаител – 1 в цех ХВО и 

Режими
89.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

56

Рехабилитация на система за транспортиране на концентрирана 

сярна киселина, 5% разтвор на ферихлорид и 40% разтвор на 

ферихлорид от ВРФХ 1,2,3 към ПРФХ1,2,3

50.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

57
Цялостно възстановяване на бетонна естакада между ВПИ-3 и 

кабелно-тръбна естакада
33.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

22 360.17 14 864.39

1

Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и 

климатизатори на багери, генератори, технологични и офис 

помещения (включващо труд и материали) в ТЕЦ Марица изток 2 

ЕАД

60.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 5.06 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

2
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на площи и терени в ТЕЦ 

Марица изток 2 ЕАД
50.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 27.59 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

3

Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. 

преносими санитарни възли /химически тоалетни/ в ТЕЦ Марица 

Изток 2 ЕАД

23.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 24.80 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

4
Извършване на специализиран превоз по направление гр. Стара 

Загора – ТЕЦ 2 – гр. Стара Загора
1 116.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 1 386.61 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

5
Извършване на специализиран превоз по направление с. Главан – 

ТЕЦ 2 – с. Главан
57.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 43.43 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

Общо разходи за строителство

ІІІ. Разходи за услуги
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6
Извършване на специализиран превоз по направление с. Окоп – с. 

Миладиновци  – ТЕЦ- 2 – с. Миладиновци – с. Окоп
63.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 15.47 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

7
Извършване на специализиран превоз по направление гр. Ямбол – 

ТЕЦ- 2 – гр. Ямбол
743.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 186.42 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

8
Извършване на специализиран превоз по направление  с. Тенево – 

ТЕЦ- 2 –  с. Тенево
45.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 11.30 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

9
Извършване на специализиран превоз по направление гр. Елхово – 

ТЕЦ-2 –  Елхово
106.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 26.49 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

10
Извършване на специализиран превоз по направление гр. Нова 

Загора – ТЕЦ- 2 – гр. Нова Загора
323.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 80.72 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

11
Извършване на специализиран превоз по направление гр. Раднево 

– ТЕЦ- 2 – гр. Раднево
264.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 66.31 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

12
Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Гълъбово  – ТЕЦ- 2 – гр. Гълъбово
51.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 11.98 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

13
Извършване на специализиран превоз по направление с. Хлябово – 

гр. Тополовград – ТЕЦ- 2 - гр. Тополовград - с. Хлябово
94.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 23.67 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

14
Извършване на специализиран превоз по направление гр. Сливен – 

ТЕЦ- 2 - гр. Сливен
81.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 19.96 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

15
Извършване на специализиран превоз по направление гр.Хасково – 

ТЕЦ- 2 - гр. Хасково
130.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 25.46 2016  Процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

16
Услуги по ремонт и доставка на резервни части за товарни 

автомобили Ивеко
100.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 42.00 2016

17
Застраховка Каско на моторните превозни средства собственост на 

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
25.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 16.00 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

18
Застраховка Гражданска отговорност на моторните превозни 

средства, собственост на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
35.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 0.32 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

19 Замерване на КИС на сгуроотвала и анализ за състоянието му. 20.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 19.80 2016
 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

20 Проектиране на оросителна инсталация на Сгуроотвала 25.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

21

Абонаментно сервизно поддържане на автоматични 

пожарогасителни инсталации /АПГИ/ и автоматични 

пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и връзката им с 

централизираната системата за мониторинг (ЦСМ) в ТЕЦ Марица 

изток 2 ЕАД

29.50  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 35.40 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

22
Абонаментно сервизно поддържане на АПГИ и АПИИ и връзката им 

с ЦСМ в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
41.30  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 35.40 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

23
Софтуерно обслужване на ИУМС на Сгуроотвал и система за 

управление на багер ERS-500
34.20  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 34.20 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

24

Софтуерно обслужване на Информационна управляваща 

микропроцесорна система (ИУМС) на Сгуроотвал и система за 

управление на багер ERS-500 - Сгуроотвал

36.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 34.20 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25
Откриване на повреди по силови кабелни линии в ТЕЦ Марица 

изток 2 ЕАД 
2.18

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 

26

Абонаментно сервизно поддържане на АПИИ в Командна зала и 

секции 6 и  0.4 kV на СОИ на Блок 7 и 8, секции 6 и  0.4 kV на 

Блокове 5, 6, 7 и 8, ЦДП Въглеподаване, Брегова помпена станция 2 - 

секции 0.4 kV, Нова административна сграда (северно от 

охладителна кула) и адаптиращите централи, които комуникират с 

ЦСМ, както и самата ЦСМ

4.89
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 4.20 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 
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27

Абонаментно сервизно поддържане на АПИИ, адаптиращите 

централи за комуникация с ЦСМ и газови пожарогасителни 

инсталации с аргон в СОИ Блок 1-4

2.72
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 2.33 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

28

Абонаментно сервизно поддължане на АПИИ в склад 1, 2, 3, склад 

за химически материали, склад Инвестиции с кадастрални номера 

61340.502.1.47; 61340.502.1.53; 61340.502.1.54; 61340.5025.1.30, 

Главна административна сграда - първи и втори етаж, АПГИ закрит 

паркинг с кадастрални номера 613.502.1.32 и 613.502.1.33 и 

мониторингова система за тях

1.63
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 1.40 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

4.19 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

2.33 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

1.40 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

30

Абонаментно сервизно  поддържане на автоматична 

пожароизвестителна инсталация( АПИИ), система за мониторинг за 

нея (СМ) в административна сграда между стара и нова машинна 

зала и абонаментно сервизно поддържане на газсигнализиращи 

инсталации (ГСИ) за следене равнището на водород в 

акумулаторни батерии от 1 до 4, за блокове от 1 до 8

21.60  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 21.60 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

31

Абонаментно поддържане на изградените автоматични 

пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в командните зали и 

автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в кабелните 

полуетажи и връзката им с централизираната система за 

мониторинг (ЦСМ) за тях в електрическа подстанция Изгрев, 

контролно-разпределителна уредба 0,4 [kV] на ТП-5 и силова 

сборка на блок №8 - ВС, кота 40 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

35.40  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 32.45 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

32
Извършване на анализ на разтворими газове в трансформаторни 

масла и интерпретация на резултатите в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
9.19

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 10.82 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

33

Абонаментно сервизно поддържане на АПГИ в кабелните 

полуетажи на БЩУ 1, 2 и 4 и в кабелните полуетажи над секции 6 кV 

на блокове № 5, 6, 7 и 8 и АПИИ в секции 6 и 0,4 кV на блокове № 3 

и № 4, част 700 МW и ЦСМ за тях

69.36  открита процедура  чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 23.12 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

34
Абонаментно поддържане на изградените АПГИ и АПИИ в ЦДП-С и 

ЦДП-Н и ЦСМ за тях
29.76  открита процедура  чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 7.44 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

35

Абонаментно поддържане на АПГИ и АПИИ и система за 

мониторинг за тях на Главна административна сграда, 

Административна сграда Дирекция Ремонти и администаритвна 

сграда Инвестиции и ЦСМ за тях

74.28  открита процедура  чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 24.76 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

36
Софтуерно сервизно обслужване на ИУМС Въглищно стопанство и 

ИУМС Димен вентилатор на котел №12
180.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП 198.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

37
Софтуерно обслужване на ИУМС на електрофилтри - котел от № 9 

до 12 вкл.
60.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП 66.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

38
Софтуерно обслужване на ИУМС на групово управление на 

възбуждането (ГУВ) на бл. от № 1 до 8 вкл.
59.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП 64.90 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

39
Ремонт на трансформатор 110/6 кV № 2 в подстанция "Изгрев" и 

трансформатор 10Т с подмяна изводи високо напрежение
200.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

40 Ремонт на прекъсвачи 110 кV в подстанция "Изгрев" 60.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 5.88
Абонаментно обслужване на АПИИ, АПГИ и газови 

пожарогасителни инсталации с аргон по три обособени позиции
29

Стр.13, вс. стр. 26 Obrasez na pril1_2017.xls



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

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

41

Абонаментно сервизно поддържане на АПИИ на помещениятав 

сградите на СОИ за блокове 5 и 6 - Помпено 1, Помпено 2 и 

Варовиково стопанство на електрическите и механичните части на 

АПГИ в помещенията на кабелен етаж - кота 11,50 м, Кабелен етаж - 

кота 19 м, UPS акумулаторно помещение, секция 6,3 кV, секция 0,4 

кV, помещение електроника, контролна зала и компютърно 

помещение - в Помпено 2

13.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 39.00 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

42

Търговски заем на обща стойност 89 943 971.04 лева, 

представляващи остатъка от задължението по договори 12339 и 

12387

5 014.38 1 153.11 2016

43 Договор за заем в размер на 60000000.00 лв. 1 346.35 1 474.22 2016

44

Предоставяне на вътрешнофирмен оперативен заем за погасяване 

на поредна дължима вноска по държавно-гарантиран заем, 

отпуснат от Японска банка за възстановяване и развитие с падеж 

08.09.2016 г. И погасяване на прасрачени задължения към Мини 

Марица - изток ЕАД

785.75 611.14 2016

45
Вътрешнофирмен оперативен заем от БЕХ ЕАД за финансиране 

дейността на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1 231.88 246.38 2016

46 Договор за заем в размер на 60000000.00 лв. 4 552.92

47 Споразумение за услуги с БЕХ ЕАД 255.00 227.45 2016

48
Кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт с 

кредитен лимит до 25 000 000.00 лв. без обезпечение
0.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 39.04 2016

49

Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на 

овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 15 000 000,00 

(петнадесет милиона) лева

73.50 39.04 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

50

Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на 

овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 10 000 000,00 (десет 

милиона) лева

49.00 39.04 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

51

Предоставяне на банков кредит в лева в размер на левовата 

равностойност на 797461750.00 йени и 736900.00 евро за издаване 

на неотменяеми документарни акредитиви в японски йени и в 

евро, открити от Кредитодателя по нареждане на 

Кредитополучателя в полза на Бенефициера Тошиба 

Интернешънъл (Юръп) Лтд съгласно договор №11650

265.03
 Процедура на договаряне без 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 388.61 2016

 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

52
Дългосрочно инвестиционен кредит от Японската банка за 

международно сътрудничество  
1 427.53 2 504.39 2016

53

Платежни услуги, свързани с внасяне и теглене на пари в наличност 

по платежна сметка, както и свързаните с това операции по 

обслужване на платежна сметка

0.00 0.07 2016

54
Споразумение за погасяване на остатък от задължения в размер на 

7500000.00 лв. в срок до 25.05.2017 г.
36.00 235.66 2016

55

Застраховка на производствени и административно - битови 

сгради, в т.ч. активи в процес на изграждане, машини, съоръжения, 

оборудване, стопански инвентар, транспортни средства без ДК 

номер, материали и др.

4 954.00
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 5 041.51 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

56

Предоставяне на финансови средства от страна на Финансиращата 

страна на Бенефициента за подпомагане дейността и нормалното 

функциониране на ПФК Берое - Стара Загора ЕАД, както и за 

осъществяване на инвестиционни дейности по спортно- 

техническите бази, планирани от ръководството на клуба през 2017 

г.

3 950.00 3 950.00 2016

57

Консултантски услуги и отразяване на специфични счетоводни 

дейности в интегрираната система за управление на счетоводни 

данни АЖУР 7 и ПП Омекс 2000 Хонорари

5.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 0.58 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 
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58

Писмени и устни консултации и становища относно дейностите по 

изготвяне и предоставяне в БЕХ ЕАД на междинни месечни и 

тричесечни отчети на дружеството; дейностите по рзкриване и 

публично уведомление за финансовото състояние на дружеството 

и представянето на тези уведомления в КФН

12.00

59

Пресертифициране, сертифициране на заварчици на тръби, 

повишаване степен на правоспособност по заваряване и 

придобиване на такава

38.50  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 34.30 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

60 Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET 25.30  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 27.78 2016
 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

61

Обучение по разработена и апробирана праграма на 

тема"Програма за оценка и управление на психо-социалните 

фактори на работната среда", съгл.Директива 89/391ЕС

65.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 58.90 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

62
Публикуване на  обяви, съобщения и други печатни материали за 

нуждите на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
0.33

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 2.61 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

63
Публикуване на  обяви, съобщения и други печатни материали за 

нуждите на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
15.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 2.47 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

64 Поддръжка и обновяване на уебсайта на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД 8.44

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 6.60 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

65 Поддръжка и обновяване на уебсайта на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 1.60

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 1.96 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

7.20 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

11.78 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

4.50 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

0.45 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

10.24 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

18.98 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

69

Изработване на образователен филм на цифров диск (DVD) за 

интерактивно обучение и инструктаж по безопасност и здраве при 

работа

9.80

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 

70
Предоставяне за временно и възмездно ползване следния свой 

собствен недвижим имот: помещение с площ от 12.48 кв.м.
2.00 1.49 2016

71
Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на 

железен път с тежка железопътна техника
150.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 92.52 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

72 Ремонт на двигател 12 KVD и компресор от локомотив 52-231 70.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 58.75 2016
 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

73 Ъпгрейд на системата за управление на Енергоблок-4 499.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

74 Подмяна на системата за управление на СОИ – 7/8 739.00  открита процедура  чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 

75
Комплексна настройка и пуск на разпалващата инсталация на 

природен газ за КА 11 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
51.00

 Процедура на договаряне без 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

4.95
Медиен мониторинг на сутрешни и следобедни телевизионни 

блокове в почивните дни
67

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

11.22Медиен мониторинг на интернет издания

68  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

8.90Предоставяне на услуги в областта на телепродукцията

66

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 
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76

Периодично годишно измерване на емисиите, отделяни от Блокове 

от 1 до 8 за доказване точността на монтираните газанализатори в 

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

47.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 47.20 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

77

Въвеждане в системите за управление на Енергоблокове от 5 до 8 

на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел 

подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх 

и СО

50.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 28.91 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

78

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна 

клетъчна мрежа по стандарт GSM и фиксирана телефония за 

нуждите на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

70.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 56.77 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

79
Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на 

АСУТП на Енергоблок 5 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
9.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 10.20 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

80

Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства 

от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000 инсталирани в 

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

11.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 15.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

81

Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за 

управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в ТЕЦ 

Марица изток 2 ЕАД

26.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 53.60 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

82
Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на 

АСУТП на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
201.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 100.93 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

83

Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните 

системи и системите за мониторинг, ТИП и енергиен мениджмънт  

в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

29.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 7.35 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

84
Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства 

към ЦУАТЦ Ericsson MD110 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
7.00  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 7.24 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

85
Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства 

към радиосистемата SMARTRUNK в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
3.00  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 2.88 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

86

Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани 

системи за управление на блокове 1, 3 и 4 в ТЕЦ Марица изток 2 

ЕАД

2.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 30.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

87

Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства 

от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000, инсталирани в 

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

4.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 15.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

88
Подмяна системата на Турбинен Регулатор на ТА №7 в „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД
952.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

89

Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, Nox и прах 

към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в 

с. Полски градец

60.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 59.97 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

90

Разширение на МТО – системата монтирана в района на „ТЕЦ 

Марица изток 2” с цел превантивни действия в случай на природни 

бедствия и обслужване на комуникации, свързани с нея

70.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 65.10 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

91
Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на 

АСУТП на енергоблокове 1,2,3,4,6,7 и 8 
323.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 177.73 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

92
“Подмяна софтуер за управление и операторски станции за Димни 

вентилатори на Блокове 5 и 6  в ТЕЦ „Марица изток 2 ЕАД””
220.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

93
Абонаментно сервизно  поддържане на репрографски машини 

Konica Minolta в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
9.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 5.81 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

94
Предоставяне на услугата Достъп до интернет на ТЕЦ Марица изток 

2 ЕАД
7.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 9.84 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

95
Абонаментно сервизно обслужване на система за 

видеонаблюдение
11.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 7.52 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

Стр.16, вс. стр. 26 Obrasez na pril1_2017.xls



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

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

96
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни 

устройства
7.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 11.11 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

97
Абонаментно обслужване и поддръжка на WEB базирани модули  

Заявки, Склад и Дърво на съоръженията
12.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 0.58 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

98 Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 36 50.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

99 Основен ремонт на РК за МВ 3300/800/490 958.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 360.35 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

100 Основен ремонт на РК за МВ 150/270 531.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 455.01 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

101 Основен ремонт на РК за МВ 90/60 521.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 401.01 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

102

Нанасяне на абразивоустойчиво, пожароустойчиво и 

удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивен 

апарат Ду700 – 30 бр. и Ду500 – 81 бр.

130.86  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 79.53 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

103
Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 мм до Ф465 

мм
400.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

104 Ремонт в заводски условия на редуктори по приложен обем 250.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

105 Ремонт в заводски условия на ролки по приложен обем 230.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

106

Прецизирани замервания, анализиране на резултатите и доклад за 

констатиране деформационни изменения и сигурността на основни 

сгради и съоръжения в централата през 2017-2019 година

30.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 19.98 2016
 Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

107
Сервизно обслужване и ремонт на пет броя асансьори в КЦ и цех 

Сероочистващи инсталации блок 5-8
44.50

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

108

Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на КА-10 с 

цел гарантиране на емисии на NOx по-ниски от 200 mg/Nm3 (О2 = 

6%) и авторски надзор при изпълнение на проекта

170.00
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

109
Сервизно обслужване на светлинната сигнализация на Комин №1, 

Комин №2, Н=325м и охладителна кула
9.15

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 

110
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

газо-мазутна инсталация на КА-5 и КА-6
72.50

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

111
Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на 

ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
3 048.50

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 

112
Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-

4 и П-62 по алпийски способ
36.85

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

113

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система 

за технологични защити и технологична сигнализация на Бл. №8 и 

нова газо-мазутна инсталация на КА-12

954.20
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

114

Обследване на състоянието, технически решения и авторски 

надзор при настройката на опорно-окачващата система на 

топлотехническо оборудване на Блок № 3 (КА-5, КА-6, ТА-3) в ТЕЦ 

Марица изток 2 ЕАД

16.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

115 Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на КА-10 230.62
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

116
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

газо-мазутна инсталация на КА-7 и КА-8
1 222.81

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 

117
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

газо-мазутна инсталация на КА-1 и КА-2
1 280.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 
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118

Изготвяне на идеен и работен проект за промени по газо - 

въздушния тракт на Бл. 8, с цел подобряване на технико 

икономическите показатели

65.80  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

119
Актуализация на технологичния алгоритъм за управление на 

натоварването на Блок №5 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
67.80  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

120
Сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в 

Котелен цех
24.60

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 18.04 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

121
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газобарни шахти (ГШ) на ППС-2А на КА-2
38.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 21.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

122 Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-2 60.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 54.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

123 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС - 4А 54.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 29.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

124 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС - 4Б 54.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 29.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

125
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на ППС-2Г на КА-2
39.20

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 21.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

126
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на ППС-2В на КА-2
39.20

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 21.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

127
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на ППС-2Б на КА-2
38.70

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 21.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

128
Среден ремонт на хидро шлакоотделителна система (ХШО) КА -3 и 

КА - 4
19.75

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 20.25 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

129 Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА - 3 65.90

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 53.20 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

130
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГЗШ) на ППС-1А на КА-1
39.20

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 22.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

131 Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-1 58.30

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 54.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

132
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГЗШ)  на ППС-1В на КА-1
39.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 22.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

133
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГЗШ) на ППС-1Б на КА-1
38.35

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 22.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

134 Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-4 63.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 56.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

135 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Ж 78.45

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 50.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

136 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10И 79.20

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 71.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

137 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Е 78.45

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 50.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 
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138 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС - 3Б на КА - 3 49.90

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 28.34 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

139 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС - 3А на КА -3 51.75

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 27.70 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

140
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9И
53.25

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 52.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

141
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9Е
53.75

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 36.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

142
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9Г
54.35

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 36.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

143
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9Д
54.35

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 52.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

144 Среден ремонт на конвективна шахта дясно на КА-10 49.90

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 45.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

145 Среден ремонт на конвективна шахта ляво на КА-10 49.90

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 37.20 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

146 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10В 79.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 50.62 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

147 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Д 79.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 60.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

148 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Г 80.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 51.20 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

149
Среден ремонт на пещна камера, висящи пакети и хидро 

шлакоотделяне на КА-10
88.52

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 97.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

150
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9Ж
53.75

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 37.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

151 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС - 3В на КА -3 51.80

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 28.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

152 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС - 3Г на КА -3 51.80

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 28.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

153 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-4В на КА-4 54.20

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 28.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

154 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-4Г на КА-4 54.20

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 28.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

155 Среден ремонт на нагревни повърхности и обшивка на КА-4 64.55

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 144.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

156
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9В
53.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 36.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

157
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9Б
53.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 36.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 
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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

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

158 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10А 79.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 67.20 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

159 Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Б 78.70

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 50.62 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

160
Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и 

газозаборни шахти (ГШ) на прахоприготвяща система ППС-9А
53.50

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 52.00 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

161
Изграждане на нова технологична схема за захранване с вода на 

обдухващи апарати на КА-9,10,11,12
115.80  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

162
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

газо-мазутна инсталация на КА-3 и КА-4.
1 800.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 1 377.50 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

163 Сервизно обслужване на асансьорни уредби. 360.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 90.66 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

440.60 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

44.35 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

44.35 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

45.15 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

45.15 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

250.67 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

726.70 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

258.73 2016  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

45.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

45.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

44.60 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

44.60 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

258.47 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

440.30 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

977.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

258.73 2016  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

166

Обследване на състоянието, технически решения и авторски 

надзор при настройката на опорно-окачващата система на 

топлотехническо оборудване на Блок № 4 (КА-7, КА-8, ТА-4)

140.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 62.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

167 Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-5 и КА-6 100.90

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 53.20 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

168

Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на 

котлоагрегати ст.№3 (КА-3) и ст.№4 (КА-4) и осъществяване на 

авторски надзор при изработката и монтажа

250.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

169

Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова 

газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни 

повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140

350.70  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 462.26 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

1 714.20Основен ремонт на КА-8164

165  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

1 931.50Основен ремонт на КА-7
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Предмет

(Описание на разхода)

Прогнозна стойност

(хил. лв. без ДДС)
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Забележка

33.60 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.60 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

30.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.31 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

35.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.31 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

22.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

32.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

48.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

28.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

14.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

28.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

33.60 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.60 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

30.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.31 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

35.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

25.31 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

22.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

437.60Среден ремонт на КА-11170

171

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

420.00Среден ремонт на КА-6172

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

420.00Среден ремонт на КА-5

173  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

480.00Основен ремонт на КА-12

Стр.21, вс. стр. 26 Obrasez na pril1_2017.xls



Предмет
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Забележка

32.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

48.50 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

174

Обследване на състоянието, технически решения и авторски 

надзор при настройката на опорно-окачващата система на 

топлотехническо оборудване на Блок № 8 (КА-12, ТА-8) в „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД.

180.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 62.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

175 Подмяна на осветителна инсталация на ЕФ и ИВП на КА-10. 100.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

176
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

газо-мазутна инсталация на КА-9.
2 300.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

177
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

газо-мазутна инсталация на КА-10.
2 300.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

178
Подмяна на осветителна инсталация на котелно помещение, ЕФ и 

ИВП на КА-9.
100.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

179 Подмяна на осветителна инсталация на ЕФ и ИВП на КА-7 и КА-8 80.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

180
Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-

4 и П-62 по алпийски способ
100.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 23.20 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

181

Полагане на абразивоустуйчиво покритие на пепелосмивни 

апарати на КА-1÷12, участъци от тръбопроводи и арматура в БПС-

1алпийски способ

131.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

182
Изготвяне на проекти за реконструкция на вратите на кота 36 на КА-

9, 10, 11 и 12 и на жалузите на Котелна зала част 890 MW
40.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

183 Реконструкция на тръбопроводи от См.Ш-2 до ЕФ на КА-9 и 10 200.00  публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

184
Абонаментно сервизно обслужване на два броя електронни 

автомобилни везни тип JUMBO - PWI
3.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 4.32 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

185
Извършване на оценка на движимо, недвижимо, бракувано, 

употребявано и неупотребявано имущество
6.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 3.45 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

186 Ремонт и поддръжка на пожарогасители 20.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 10.86 2016
 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

187
Зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и 

ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА)
5.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 1.62 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

0.09 2016

0.99 2016

189
Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на 

работещите в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
183.60

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 183.60 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

190
Стоматологично обслужване на работещите в ТЕЦ Марица изток 2 

ЕАД
30.60  публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 30.60 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

191

Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични 

и травматологични заболявания на работещите в ТЕЦ Марица изток 

2 ЕАД

26.40
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 26.40 2016  Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

192

Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, 

средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и 

ултразвук на работещите в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

33.90
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 31.08 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

193 Извършване на кардиологични прегледи  и консултации 22.80 21.74 2016

1.00
Абонаментно техническо обслужване и ремонт на електронни 

системи с фискална памет
188
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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

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

194

Извършване на профилактични медицински прегледи на 

електротехническия персонал, шофьорите, превозващи пътници и 

персонала, работещ с опасни химически вещества в ТЕЦ Марица 

изток 2 ЕАД

10.92  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

195
Групова застраховка Трудова злополука на работниците и 

служителите на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
25.29  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 31.13 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

196

Оценяване и сертификация на системата за управление на 

здравето и безопасността при работа на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, 

съгласно изискванията на международния стандарт BS OHSAS 

18001:2007 с обхват Производство и продажба на електрическа 

енергия и предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, 

първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на 

напрежение

3.82

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 3.82 2016

 Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

197
Извършване на задължителни профилактични медицински 

прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
73.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

198
Сервизно поддържане на една трета идеална част от СРП, 

собственост на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
40.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 36.62 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

199

Мониторинг на подземни води, съгласно КР №50/2005 и на Депо за 

неопасни отпадъци (Гипсоотвал) съгласно КР 476-NO/2013г. - 

пробонабиране и изпитване 

8.73 7.67 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

200
Мониторинг на отпадъчни и повърхностни води - пробонабиране и 

лабораторно изпитване
12.54 12.41 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

201
Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа 

категория , собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
144.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

202

Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект 

Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на 

вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за 

блокове от 1 до 8 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

8.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

203

Извършване на обседване за енергийна ефективност и изготвяне на 

доклад по образец – Приложение Б на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

за участие в процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

17.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

204

Извършване на консултантски услуги, свързани с подготовка и 

подаване на проектно  предложение за кандидатстване на „ТЕЦ 

Марица изток 2" ЕАД по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), процедура 

BG16RFOP002-3.002 – „Повишаване на енергийната ефективност в 

големи предприятия“

29.50

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

205 Извършване на професионални преводачески услуги 10.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 4.71 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

206
Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния 

ресурс на елементи от съоръжения на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
155.75  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 87.99 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

207
Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните 

съединения на Блок №4 по време на Основен ремонт - 2017г.
90.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 115.97 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

208
Изготвяне на програми за увеличаване срока на експлоатация на 

възли от съоръженията на Блокове № 5 и 6
26.50  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

209
Противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна 

дейност
1 086.00

210
Абонаментно, сервизно обслужване на система за контрол на 

достъп IMPRO IXP 400
23.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 3.87 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

150.00 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 
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269.00 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

225.00 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

403.50 2016
 Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

1 155.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

212
"Read only" достъп до Борсов екран TFS (Tradition Financial Services) 

– London, UK
11.70

213
Договор за предаване на данни към Агенцията за енергийните 

пазари
3.03

2.01
2016

214
Придобиване на право за извършване на сделки на борсовия пазар 

на електрическа енергия
35.44

110.53
2016

215
Придобиване на право за извършване на сделки на борсовия пазар 

на електрическа енергия
1.20

216

Сключване на сделки за покупко-продажба на електрическа 

енергия посредством Търговска платформа на ЦПДД, оперирана от 

Българска независима енергийна борса ЕАД

20.00

217

Договор за докладване на данните относно сключените сделки на 

Екран Continious trading и Екран Hourly products, част от 

Централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа 

енергия посредством двустранни договори

2.28

218 достъп до електропреносната мрежа 14.52

219 пренос по електропреносната мрежа 96.89

220 използвана реактивна енергия 64.74

221 регулираща енергия при рагулиране "надолу" 14.00

222 балансираща енергия при недостиг 2 596.00

223 неустойка по договори за продажба на студен резерв 607.36

224
Извършване на химичен анализ на проби твърди горива - въглища, 

от изпитвателна лаборатория Води и горива
1.93 1.51 2016

225
Механична обработка в заводски условия на голямо габаритни 

възли и детайли за МВ
58.50  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 8.77 2016

 Публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

226 Ремонт и поддръжка на гумирани съоръжения в цех СОИ бл.1-4 200.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

227
Услуги, свързани с извършване на средни ремонтни дейности по 

абсорбери 1 и 2 и прилежащите им съоръжения
200.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 104.65 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

228
Възстановяване на антикорозионно и антиабразивно покритие в  

Абсорбери цех Сероочистващи инсталации бл. 1-4
200.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

229
Радиометричен контрол и калибриране на  промишлени 

плътномери в СОИ и ИОГ
36.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 6.11 2016

 Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

230
Модернизация на подемни съоръжения за ремонт на помпи ПРЦ  в 

цех СОИ бл. 1 - 4
120.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

231
Техническо обслужване на компресори производство Atlas copco в 

цех СОИ бл. 1-4
10.00  Публична покана  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 

232
Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски по 

съоръжения в цех СОИ бл. 1-4
100.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 19.23 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

233 Ремонт на Абсорбер 8 693.50
 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 

234

Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи и 

комини от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни 

ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и 

монтаж на фитинги от стъклопласт

385.00

 Процедура на договаряне с 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 

235

Извършване на куриерски услуги: преимане, пренасяне и доставка 

на документални и колетни пратки от офисите на ТЕЦ Марица изток 

2 ЕАД до посочени от подателя адреси на територията на страната

4.50

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм.) 2.77 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

211  чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.) 
 Процедура на договаряне с 

обявление 
1 980.00

Охрана на територията и имуществото, собственост на ТЕЦ Марица 

изток 2 ЕАД
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Забележка

236

Абонаментна софтуерна поддръжка и сервизни услуги на 

програмен продукт Информационна система за обслужване на 

обществените поръчки (ИС ООП)

6.37  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 8.45 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

237 Извършване на водолазни услуги в ЦПК - 1, 2, 3 8.23

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 9.27 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

238

Подмяна на кондензаторни тръби и полагане на антикорозионно 

покритие на тръбните дъски на един брой кондензатор на турбина 

тип TCDF 36

330.61  открита процедура  чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) 

239
Подмяна на 500 броя твърди подвески на тръбопроводи във 

водоохладителна кула тип Хамон
16.56  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

240 Ремонт на арматура ч.700МВт 141.49  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 180.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

241 Ремонт на арматура ч.890МВт 200.33  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 232.00 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

242 Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех 128.15  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 87.84 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

243
Балансиране в барокамера на ротор високо-средно налягане на 

турбина тип TCDF 36" с развъртане на номинални и свръхобороти
126.50  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

244
Ремонт на ротор средно налягане на турбина тип К-210-130, 

станционен №5
410.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

245 Футировка на барабани 68.00  Събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 59.04 2016
 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

246 Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П 400.00  открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 262.65 2016
 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

247

Подмяна на металоносеща конструкция (МНК) и плугови 

разтоварачи на транспортьор 20Г. Подмяна на течки от 

транспортьор 20Г към транспортьори 10 А,Б,В,Г,Д

46.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 46.12 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

248
Извънгаранционно сервизно обслужване на челен товарач CASE 

821E - 2 бр.
7.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 

249
Извънгаранционно сервизно обслужване на повдигач MANITU 

модел MHT 860LT LSU EVOLUTION
20.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 33.02 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

250
Извънгаранционно сервизно обслужване на колесен еднокофов 

багер NEUSON модел 9503
10.00  открита процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 2.00 2016

 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

251 Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери LIEBHERR модел PR 754 3.00  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

252
Предоставяне на тежка минна механизация за временно и 

възмездно ползване
68.00

 Процедура на договаряне с 

обявление 
 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП (отм.) 71.00 2016

 Процедура на договаряне с 

обявление 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

253

Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на ТЕЦ 

Марица изток 2 ЕАД в  депо за неопасни отпадъци Обединени 

северни насипища

2 000.00

 Процедура на договаряне без 

предварителна покана за 

участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП 2 493.33 2016  Процедура на договаряне без 

обявление 

 чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

254
Извънгаранционно сервизно обслужване на 5 бр. муфелни пещи и 

2 бр. Калориметри
2.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП (отм.) 0.48 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

255

Извънгаранционно сервизно обслужване на системата за 

измерване в движение на масови товари, постъпващи в ТЕЦ 

Марица изток 2 ЕАД

6.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 5.08 2016  Директно възлагане  - по чл.20, 

ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 от отм. ЗОП 

 чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

38.43 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

60.10 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

61.06 2016
 Открита процедура 

 чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

(отм.) 

257 Футировка на барабани 200.00  събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

258

Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни 

дейности на винтов компресор Atlas Copco и бутални компресори 

3бр. в цех ХВО и Р

20.00

 Директно възлагане  - по 

чл.20, ал.4 от ЗОП/чл.14, ал.5 

от отм. ЗОП 

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 11.63 2016

 публична покана 

 чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

(отм.) 
72 783.19 36 409.17

Общо разходи 464 491.75 410 228.80

Общо разходи за услуги

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от ЗОП  открита процедура 170.00Основни ремонти на съоръжения във ВС и П256
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