
"ТЕЦ Марица изток 
2" ЕАД

Период на отчитане: 2020

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 регулираща и запорна арматура за високо 
налягане и резервни части за арматура  500.00

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

2
Доставка на изпълнителни механизми за управление на 
направляващи апарати за Димни вентилатори КА9-12

 15.00
събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 259.63 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

3 Доставка на ТСИ, калибратори и инструменти за КИП и А
 10.00

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

4 Доставка на нова компютърна техника
 125.00

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

266.75 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

70.69 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

6

Доставка на технически, електроконтактни манометри, 
трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, 
КИП за цехове СОИ от 1 до 8 и ХВО по обособени 
позиции  190.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 234.98 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

7
Доставка на комутационна апаратура (резервни части 
КИП)  30.00

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

8 Доставка на принтери и мултифункционални системи
 30.00

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

9 Доставка на термомасови разходомери  80.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

10
Доставка и подмяна на 8 бр. операторски панела за 
топкоочистващи системи на блокове 1 и 2  135.00

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

11 Доставка на кабели 
 695.00

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 71.99 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

12 Доставка на двигатели за оборудването на ТГ-1, 2, 3, 4
 125.00

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

13 Доставка на измервателна апаратура  50.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

14
Доставка на кабели за ВС и релейни защити на блокове 
№ 5 и № 7  400.00

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

15
Доставка на ел. двигатели за главен корпус, СОИ 1 ÷ 8 и 
ВС 1 000.00

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

16 Доставка на резервни части за КРУ 6 кV
 360.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 309.43 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

17 Доставка на резервни части за генератори  300.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

18
Доставка на резервни части за енергетично оборудване
на СОИ 1-8  200.00

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

19 Доставка на релейни защити за КРУ  60.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
20 Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV  200.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

21
Доставка на резервни части за възбудителни системи
UNITROL 5000 и генераторни релейни защити REG216

 450.00

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 810.73 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

22 Доставка на ел. двигатели 0,4 кV 
 50.00

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

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

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

Наименование на търговското дружество:

Номер 
по ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен отчетен период 

Забележка

5
Доставка на резервни части за анализатори за 
емисионен контрол на СОИ-1 до 8 и датчици за 
температурен контрол по обособени позиции

 340.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
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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

23
Доставка на електроматериали за абсорбер и комин на
СОИ Блок 8  60.00

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

24
Доставка на течни пускатели за Електроцех - Въглищно 
стопанство  120.00

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

25
Доставка на клапи и електрически изпълнителни 
механизми  32.50

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

26
Доставка на лабораторна стъклария и консумативи за 
химични лаборатории по Спецификации

 28.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 18.33 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

27
Доставка на химикали и реактиви за химични 
лаборатории по Спецификации

 28.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 22.99 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

28
Доставка на апарати и електроди за химични 
лаборатории по Спецификации  20.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

29 Доставка на негасена вар  75.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
30 Доставка на течен ферихлорид, технически  65.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
31 Доставка на течна натриева основа, техническа  430.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

32
Доставка на елементи за тръбни инсталации от GRP в 
СОИ и ИОГ

 70.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 51.24 2019

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

33 Доставка на резервни части за клапи DN 1300
 500.00

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 29.91 2019

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

34 Доставка на ГТЛ за транспортьори в цех СОИ бл.1-4
 100.00

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

35
Доставка и монтаж на обшивки на машини за обработка 
на варовик и гипс

 400.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

36 Доставка на части  за промивна система 
 150.00

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

37
Доставка на уплътнителни шини /линзи/ за клапи суров 
газ и байпас  100.00

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

38 Доставка резервни части за кофъчен елеватор Aumund
 150.00

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

39 Доставка лагер въртене КРС 205 Б  500.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

40
Доставка на стрелки и материали за железопътното 
строителство  261.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 240.92 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

41 Изработка на бункер за вакуумна машина
 29.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

42 Доставка на технически газове
 150.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 120.00 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

43
Доставка на осветителни тела и консумативи за тях - 
лампи

 500.00

квалификационна система чрез 
процедура на договаряне с 

предварителна покана
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 121.94 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

44 Доставка на крепежни елементи
 70.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 70.00 2019

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

45 Доставка на резервни части за помпи  130.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
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Прогнозна стойност
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Забележка

46 Доставка на масла

 800.00

договаряне без предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 800.00 2019

 Процедура на 
договаряне без 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

162.97 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

73.20 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

48 Доставка на абразиви

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

49 Доставка на бензин (40 000л)

 70.00

договаряне без предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 71.98 2019

 Процедура на 
договаряне без 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

50 Доставка на лагери със специално предназначение
 400.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

51 Доставка на бои, лакове, разредители  60.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

52 Доставка на LED лампи и прожектори

 60.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 102.85 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

53
Доставка на консумативи за принтери и 
мултифункционални устройства

 90.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 70.94 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

54 Доставка на котелно гориво (4 000т)
4 500.00

договаряне без предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

55 Доставка на греси
 150.00

договаряне без предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

56 Доставка на лагери

 300.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 3 082.00 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

57 Доставка на метали
 750.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

58 Доставка на уплътнителни материали  300.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

59 Доставка на консумативи за ремонт на тръбопроводи
 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

60 Доставка на дизелово гориво (700 000л)

1 360.00

договаряне без предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 1 548.09 2019

 Процедура на 
договаряне без 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

47 Доставка на добавъчни материали за заваряване

 150.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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61 Доставка на товарозахващащи приспособления
 60.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 60.00 2019

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

62 Доставка на консумативи за ремонт на ГТЛ

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

63 Доставка на климатици
 30.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 30.00 2019

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

162.97 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

73.20 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

65 Доставка на електроматериали

 200.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 135.00 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

66 Доставка на лепило за студена вулканизация
 60.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 33.77 2019

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

67 Доставка на инертни материали
 70.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 70.00 2019

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

68 Доставка на санитарни принадлежности

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

69 Доставка на помпи
 200.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 142.98 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

180.00 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

182.18 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

71 Доставка на ремъци

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

72
Доставка на осветителни тела и консумативи за тях - 
лампи

 120.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 121.94 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

73 Доставка на тръби
 750.00

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 83.37 2019  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

74 Доставка на маркучи

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП 

70 Доставка на гуми

 200.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

64 Доставка на добавъчни материали за заваряване

 150.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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75 Доставка на графитни четки

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

76 Доставка на почистващи препарати

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

77 Доставка на ВиК материали
 60.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 60.00 2019

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

78 Доставка на кабели  100.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

79 Доставка на метали
 800.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

80
Доставка на нагревни повърхности на котлоагрегати тип 
Еп 670-140 (П-62) (ВЕ-I ст.д.п.-необходими за 2022 г.)

3 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 6 801.33 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

81
Доставка на резервни части за димни вентилатори и 
обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-
62) 1 200.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

82

Доставка на резервни части за прахоприготвящи 
системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и 
електрофилтри (ЕФ)  на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-
62) (брони за ППС, мех.обработка, сварни конструкции, 
елем.корониращи и ут.елем. за осад. електроди на ЕФ)

1 800.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 975.57 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

83
Доставка на изолатори за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 
670-140  70.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 51.00 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

84
Доставка на крепежни елементи за НП за ПК 38-4 и Еп 
670-140 (П-62)  100.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 158.38 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

85
Доставка на резервни части за РК на МВ 
(ДГл.;ДП;ОЛ;МЛ; Подложки;Болтове и гайки)

2 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 883.23 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

86
Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-
4 и Еп 670-140

 500.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 357.00 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

87 Доставка на резервни части за багерни помпи

 500.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 281.73 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

88 Доставка на гъвкави компенсатори
 200.00

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

89
Доставка на стандартни и нестандартни фасонни 
елементи.

 150.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

90
Доставка на решетки за стълби и площадки на 
котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140  200.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 86.42 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
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91
Доставка на помпи и резервни части за помпи турбинно 
оборудване необходими за 2021г.

 300.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 325.16 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

92
Доставка на резервни части за парни турбини 
необходими за 2021г.

 500.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

93
Доставка на помпи и резервни части за помпи турбинно 
оборудване необходими за 2022г.

 500.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 325.16 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

94
Доставка на резервни части за парни турбини 
необходими за 2022г.

1 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

79.30 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

65.28 2019
 Събиране на оферти 
с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

96 Доставка на резервни части за роторни изгребвачи 
 300.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

97
Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 
500 Man Takraf -Германия

 500.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 402.58 2019  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

98 Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754 
 200.00

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

99 Доставка на ролки и гирлянди за транспортьори

 600.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 376.90 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

100 Доставка на резервни части за транспортьори и Багери
 200.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 179.30 2019  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

101 Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки 
 400.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

102 Доставка на резервни части за съоръженията на СОИ 5-8
1 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

103
Доставка на резервни части на съоръжения за цех СОИ 
бл.1-4

2 250.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

104
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип 
ПК 38-4 (ВЕ горен и среден пакет за КА1 и КА2)

2 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 585.00 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

105
Доставка на резервни части за МВ, КПСВ, ГУ, ЕФ и ХШО 
на котлоагрегат ПК 38-4

1 500.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 1 425.62 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

106
Доставка резервни части за арматура на котлоагрегати 
тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (CCI, LDM, Polna, SHIEBEL)

 600.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 391.59 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

 100.00

95
Доставка на редуктори и резервни части /зъбни 

предавки и други/
договаряне с предварителна 

покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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107
Доставка на въздухоохладител за електродвигатели на 
МВ  32.00

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

108 Доставка на елементи за чистачи  70.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

109
Доставка на резервни части и консумативи за 
притриваща техника  95.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 52.65 2019

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

110 Доставка на нов автобус до 20 места  120.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

111 Доставка на бутилирана трапезна вода
 201.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 287.51 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

112 Доставка виброанализатор  50.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

113 Доставка на виброметри
 15.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

114
Доставка на ЛПС за нуждите на работещите в „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД  50.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 45.93 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

115

Доставка на работни облекла за нуждите на работещите 
в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД (за есенно-зимен сезон и за 
летен сезон) 

 291.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 290.23 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

116
Доставка на защитни обувки половинки за нуждите на 
работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД  80.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 78.93 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

117
Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД  80.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 68.94 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

44 097.50 24 731.71
ІІ. Разходи за строителство

1
Извършване на специализирани строителни ремонтни 
дейности.  210.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 209.75 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

2
Рехабилитация южна фасада на Котелна зала на Блок 2 
част 700 MW  420.00

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

3
СМР ремонт бетонови настилки  и канали кота 0 КЦ част 
700 MW и част 890 MW  200.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 207.88 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

4
Подмяна на зъбна рейка и ремонт на пътя на строителен 
товароподемник на Комин №1 и преустройство на 
строителни подемници на Комин № 1

1 200.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 

ЗОП 

5
Възстановяване на остъкление южна и северна фасада 
Котелна зала част 890 MW (кота33-кота 60)  200.00

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

6
СМР за торкретиране на стоманени и бетонови 
повърхности.

 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 49.18 2019

 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 СМР за ремонт на бани в Котелен цех  100.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

8 СМР за ремонт на сифони в Котелна зала част 700 MW
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

9
СМР за отстраняване на течове на бункерни помещения 
на БПС-1,2,3  100.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

10
СМР за ремонт на стълби и площадки на котли тип ПК-38-
4

 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 49.69 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

Общо разходи за доставки
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11 СМР за ремонт на метални конструкции на котлоагрегат тип ПК-38-4 и Еп 62

 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 48.93 2019

 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 СМР за ремонт на остъкление на БПС-2
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

13
СМР за възстановителни дейности по бетонова плоча на 
кота 9  120.00

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

14
Реконструкция на  тръбопроводи от См. Ш-2 до ЕФ на КА-
9 и 10  100.00

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

15
СМР за изграждане на баня за експлоатационния 
перконал на КЦ част 890MW  85.00

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

16 Извършване на строителни работи на ЦПС-2  200.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

17
Почистване северната фасада на Машинна зала част 700 
МВт  15.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

18
Строително монтажни работи по сгради на ЦПС-1, ЦПС-
2, ОПС и сграда на ПС Ханово  270.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

19 Ремонт на помещения и обзавеждане на лаборатории
 25.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

20 Подмяна врати в кабелни тунели - част 890 МW
 300.00

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

21 Подмяна врати на секции 6 и 0,4 кV в част 890 МW  80.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 
22 Реконструкция на секция 0,4 кV в Хотелска база  80.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

23 СМР на КРУ 6 кV ІІ-ро разширение и помещения в ЦДП
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

24
Възстановяване на антикорозионното покритие на 
желязорешетъчни конструкции и ревизия на подвесни 
окачвания по трансформаторна площадка

 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

25 Полагане на настилка в район ВС

 100.00

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 31.80 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

26
Рехабилитация на отводнителни съоръжения северна и 
източна страна на ТЕЦ 2  50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

27 Възстановяване на транспортна връзка  270.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

28
Разчистване на зони за мониторинг по външен 
периметър на  „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД  50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

29 Разчистване на растителност от сгуропроводи на БПС
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

30 Изграждане на баня и съблекалня на ШПС2
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

31 Полагане на настилка
 270.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 147.33 2019

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

32 Ремонт на фекална канализация
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

33 Ремонт битови стаи на ремонтни бригади
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

34
Почистване на шлам и пепелина на район напорни 
тръбопроводи БПС  50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 
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35 Рехабилитация път

 270.00

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 49.96 2019

 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 Тампониране  на временно насипище за пепелина
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

37 Почистване на шламови канали
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

38 Възстановяване на огнезащитна полоса
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

39 СМР на помещения за персонал
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

40 Изравняване на наклони
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

41 Възстановяване на защитно покритие

 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 49.39 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

42 Подмяна на тръбопровод
 50.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

43 Антикорозионно покритие  на КРС  200.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 
44 Нивелиране на железопътни стрелки по ос и ниво  60.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

45 Рехабилитация релсови пътища на роторни багери ВС
 180.00

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

46
Инженерно обследване и възтановяване на кран 
електрически двугредов І-ва писта  200.00

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

47 Ремонт сгради МТС  100.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

48
Извършване на бояджийски работи по сгради и 
съоръжения

 300.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 
ЗОП 

49
Хидроизолация на покрива на Механично хале І - цех 
РМБ  80.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

50 Рехабилитация на Транспортьори 7 и 8 АБ  500.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

51
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на газорегулиращи пунктове (ГРП) на 
Блокове 2, 5 и 6 на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 1 210.00

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

52
Реконструкцията и модернизацията на Помпена станция 
при СОИ 7 и 8  267.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 268.88 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

53
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на съд за сярна киселина в цех ХВО и 
Режими  200.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

8 962.00 1 112.79

1 Настройка на обдухващите апарати на КА-9 и КА-11
 100.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

2 Среден ремонт на КА-5 и КА-6

 903.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 895.47 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги
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3 Среден ремонт на КА-7 и КА-8

1 100.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 1 031.12 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

4
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-3 и 4

2 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

5 Среден ремонт на КА-11
 964.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

6
Почистване на котлоагрегати тип ЕП 640-140 и 
съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци

 350.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

7
Сервизно обслужване на пет броя повдигателни 
съоръжения в Котелен цех

 220.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

8
Полагане на абразиво-устойчиво покритие на напорни 
тръбопроводи на БПС-1 и БПС-2

 250.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 440.50 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

9
Подмяна на тръбопровод "добавъчна вода" от Бл.8 до 
БПС-3  100.00

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

10
Сервизно обслужване на хидравлични системи на КА-1-
12                                                               120.00

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

11
Квалификационна система "Ремонт котелно 
оборудване"

30 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

12 Основен ремонт на КА-9

5 600.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 1 513.50 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

13 Ремонт на арматура в турбинен цех                                         
 500.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 449.74 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

14 Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
 350.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 98.00 2019  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

15
Основен ремонт на самопочистващ се воден филтър 
пред 2ЦП-1  70.00

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

16 Почистване и ремонт на оладителна кула тип "Хамон"
 200.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 68.80 2019

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

17 Промяна местоположението на 5ЦВ-3  50.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

18 Ремонт на корпусните детайли на 1ЦП-6
 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

19

Подмяна на тръбопровод от резервор замърсен 
кондензат до помпи замърсен кондензат в 
технологичния тунел, кота минус 4 метра на час 890 МВт 
по изготвен работен прект  160.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

20
Подмяна щори на технологичните отвори за изваждане 
на роторите на генераторите в част 700 МВт

 30.00
директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

21 Изготвяне на работни проекти и реконструкция на ТА-5
 370.00

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 428.15 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

22
Изграждане на система за намаляване на емисии на КА-
9  320.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
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23
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  166.00

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

24
Подмяна ТСИ за измерване на H2 в О2, О2 в Н2 и Н2 в 
помещенията на Електролизерна станция  150.00

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

25
Одит на системите за управление на Блокове 1, 3, 4, 7, 8, 
СОИ 7/8 и ЦПС 1 за киберсигурност  70.00

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

26
Ъпгрейд и подмяна на сървъри и активно оборудване за 
КИС  175.00

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

27 Подмяна софтуер с изтекъл ресурс  150.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

28
Въвеждане в системата за управление на ДВ КА 9 и 10 на 
логика за управление на допълнителни маслостанции

 50.00
събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

29 Сервиз на САР блокове 1 до 8
 351.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 350.88 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

30 Подмяна сонди за кислород Блок-1 до 8  120.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
31 Ремонт на газоанализаторите на СОИ 1-4 и СОИ 5-8  40.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

32
Услуги по поддържане и ремонт на периферни
компютърни устройства

 30.00

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 30.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

33
Абонаментно сервизно обслужване на репрографски
машини KONICA MINOLTA

 20.00

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 20.00 2019

 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
Извънгаранционно техническо обслужване на
апаратните средства към ЦУАТЦ Ericsson MD в ТЕЦ
Марица изток 2 ЕАД  21.60

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

35

Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на
блочните системи, системите за мониторинг, за
изготвяне на технико-икономически показатели ТИП и
за енергиен мениджмънт (СЕМ) в ТЕЦ Марица изток 2
ЕАД  60.00

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

36
Разширяване на системата за отчитане на нето
произведената енергия за пресмятане на ТИП  30.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

37
Ремонт на трансформатор 110/6 кV № 2 в подстанция 
"Изгрев"  160.00

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

38 Подмяна на таблата за управление в 2ЦПС  200.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

39 Ремонт на прекъсвачи 110 кV в подстанция "Изгрев"
 60.00

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

40 Ремонт ел. двигатели средно напрежение  250.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

41 Подмяна на ВС  и релейни защити на Г-7
3 460.00

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

42
Пълен инженеринг за подмяна на електрооборудването 
на РУ 0.4 kV на помпени станции и автоматизация

 80.00
публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

43
Пробовземане, анализ, интерпретация и оценка на 
трансформаторни изолационни масла

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 29.87 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)
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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

44
Софтуерно обслужване на ИУМС в ТЕЦ Марица изток 2 
ЕАД  360.00

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 358.80 2019  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

45
Сервизно обслужване на АПГИ в новите две сървърни 
помещения в Главна административна сграда 

 18.00
публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

46
Софтуерно обслужване на ИУМС  на Сгуроотвал и 
система за управление на багер ERs500  216.00

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

47
Демонтаж на стари и монтаж на нови смукателни 
тръбопроводи от резервоари във ВПИ-2  25.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

48 Сервизно обслужване на компресори 
 60.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 55.50 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

49 Ремонт и поддръжка на Абсорбери в цех СОИ бл.1-4
3 200.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

50
Диагностика и обслужване на машини за окисляващ 
въздух - HV TURBO A/S

 160.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

51
Радиометричен контрол и калибриране на  промишлени 
плътномери в СОИ и ИОГ  70.00

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

52
Техническо облужване на компресори производство 
Atlas copco в цех СОИ бл.1-4  70.00

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

53 Подмяна на централните разпределителни колектори на 
ПРЦ 5 и 6 от оросителната система на абсорбер 5/7  500.00

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

54 Подмяна на тръбопровод за промивна система
 50.00

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

55 Подмяна редуктори БТМ -1 брой
 200.00

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

56 Подмяна работни колела на 78 ПРЦ 1-4
 100.00

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

57
Обследване на контролно измервателната система на 
Сгуроотвала през 2017 - 2019 г.  40.00

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

58
Сервизно обслужване на системата за измерване в 
движение на масови товари, постъпващи в ТЕЦ Марица 
изток 2 ЕАД

 29.90

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 29.90 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

59 Основни ремонти на съоръжения във ВС и П

 300.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 142.49 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

60 Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П  400.00 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
61 Футировка на барабани  200.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
62 Рехабилитация на Дрезина АДМ  60.00 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

63
Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и 
поддържане на железен път с тежка железопътна 
техника  300.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

64
Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на 
бутилки със сгъстен въздух  60.00

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

65 Абонаментно сервизно обслужване на везни JUMBO 
 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

66 Ремонт заводски условия на шнек (винт) за ШШО
 150.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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67
Нанасяне на абразивно- устойчиво,пожароустойчиво и 
удароустойчиво каучуково защитно покритие на 
пепелосмивни апарати Ду 700 и Ду 500.

 250.00

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

68
Ремонт в заводски условия на сервомотори (за ТА) и 
хидравлични устройства (за ДВ)  250.00

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

69 Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди

 260.00

договаряне с предварителна 
покана за участие  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 185.12 2019

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

70
Реконструкция на БСД на котлоагрегат ПК 38-4 за КА-3 и 
КА-4

1 000.00

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

71

Извършване на куриерски услуги: приемане, 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

 15.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

72

Извършване на куриерски услуги: приемане, пренасяне 
и доставка на документални и колетни пратки от 
офисите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД до посочени от 
страна на подателя адреси извън страната и обратно

 20.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

73
Механична обработка в заводски условия на корпусите 
и валовете на ЛБ за МВ  55.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 55.00 2019

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

74
Ремонт в заводски условия на Хоризонтално-
разстъргваща машина (Борверг)  70.00

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

75
Застраховка ,,Каско"на МПС, собственост на ТЕЦ Марица 
изток 2 ЕАД  60.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 60.00 2019

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

76
Услуги по ремонт и доставка на резервни части за Волво 
/ХС60 , ХС90 , S80 /  50.00

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

77
Услуги по ремонт и доставка на резервни части за Форд 
Мондео и Ланд Ровър Дефендър  25.00

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

78
Ремонт и доставка на резервни части на товарни 
автомобили Ивеко  120.00

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 100.00 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

79
Застраховка ,,Гражданска отговорност" на МПС, 
собственост на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД  40.00

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 35.00 2019

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

80
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на площи и 
терени в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

 29.99

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 29.99 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

81

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.

 70.00

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 70.00 2019
 Събиране на оферти 
с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
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82
Предоставяне за временно ползване на 30 бр. 
преносими модулни санитарни възли /химически 
тоалетни/ в “ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД

 26.60

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 28.46 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

83

Извършване на профилактични медицински прегледи на 
електротехническия персонал, шофьорите, превозващи 
пътници и персонала, работещ с опасни химически 
вещества в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

 30.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 93.00 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

84
Групова застраховка „Трудова злополука” на 
работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД  30.00

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

85
Оценяване и подновяване сертификацията на Системати 
за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN 
ISO 14001:2015 на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

86

Избор на оператор за извършване на дейности по 
обезвреждане чрез депониране на отпадък код 17 06 04 
(изолационни материали, различни от упоменатите в 17 
06 01 и 17 06 03)  65.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 65.00 2019
 Покана до 
определени лица  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

87
Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване 
степен на правоспособност по заваряване и 
придобиване на такава – по заваръчни процеси.

 45.00

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 30.00 2019
 Събиране на оферти 
с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

88
Абонаментно сервизно обслужване на система за 
контрол на достъп „Impro IXP 400“, в „ТЕЦ Марица изток 
2“ ЕАД.

 30.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 29.50 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

257.91 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

264.47 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

130.50 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

144.93 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

85.90 2019  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

91
Публикуване на обяви, съобщения и други печатни 
материали за нуждите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

 20.00

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 18.00 2019

 Директно възлагане  - 
по чл.20, ал.4 от 
ЗОП/чл.14, ал.5 от 
отм. ЗОП  чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

90
Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и 

заваръчните съединения на Блок №7 по време на 
ремонти през 2021 г.

 250.00

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

 150.00

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

89
Оценка на техническото състояние и определяне на 
остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД  (блок 2 и блок 7)
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92 Предоставяне на услуги в областта на телепродукцията
 29.00

директно възлагане чл.20, ал.4
 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 

59 080.09 7 625.50
Общо разходи 112 139.59 33 470.00

Утвърдил:
Изп.директор: ………………….

                                                    инж. Живко Динчев
Съгласували:
Директор ДМОП: ……..…..………
                           Д. Неделчева

Главен счетоводител:………………………………
                                     С.Сотиров

Изготвили:
Зам. Р-л ТО: ……………………………
                     инж. И. Танев

Счетоводител ФСОПА: ……………………………
                                    П. Статева

Общо разходи за услуги
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