
"ТЕЦ Марица изток 

2" ЕАД
Период на отчитане: 2021

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 12 броя редуктори за питатели сурови 

въглища на КА-3 и КА–4
   460,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

2 Доставка и монтаж на абразивоустойчиви покрития    250,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

3
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

4
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

5
Доставка на изпълнителни механизми  за управление на 

направляващи апарати за Димни вентилатори КА9-12
   35,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

6 Доставка на ТСИ, калибратори и инструменти за КИП и А    25,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

7 Доставка на нова компютърна техника    125,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 70 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

8 Подмяна сонди за кислород Блок-1 до 8    120,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

9

Доставка на резервни части за анализатори за 

емисионен контрол на СОИ-1 до 8 и датчици за 

температурен контрол 

   200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

139,61 2020 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

10

Доставка на технически, електроконтактни манометри, 

трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, 

КИП за цехове СОИот1 до 8 и ХВО

   150,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

80,42 2020 публично състезание чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

11
Доставка на комутационна апаратура (резервни части 

КИП)
   30,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

12 Доставка на принтери и мултифункционални системи    30,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
30 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

13 Доставка на термомасови разходомери    50,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

14 Доставка на кабели    500,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

15 Подмяна врати в кабелни тунели - част 890 МW    300,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

16
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

17 Доставка на измервателна апаратура    50,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

18 Подмяна на таблата за управление в 2ЦПС    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

19
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

20 Доставка на резервни части за КРУ 6 кV    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

21 Доставка на резервни части за генератори    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

22
Доставка на резервни части за енергетично оборудване 

на СОИ 1-8
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

23 Доставка на релейни защити за КРУ    80,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

24 Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV    100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 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
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Предмет
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Прогнозна стойност

(хил. лв. без ДДС)
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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

25
Доставка на резервни части за възбудителни системи 

UNITROL 5000 и генераторни релейни защити REG216
   750,00 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

26 Доставка на ел. двигатели 0,4 кV    50,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

27
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

28
Доставка, демонтаж на стария трансформатор 10Т и 

монтаж на нов трансформатор 40МVА
  1 210,00 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

29

Ъпгрейд на управляващата част на статична 

възбудителна система тип UNITROL 5000, производство 

на "АВВ" на Блок № 1

   850,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

30 Доставка на ел. двигател 6 кV за 3ЦПС   1 960,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

31

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 

   230,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

32 Климатизация на производствени помещения    60,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

33

Ъпгрейд на ИУМС Сгуроотвал и интегриране към 

новоизградения технологичен сървар на система за 

управление на Въглаподаване В "ТЕЦ Марица изток 2" 

ЕАД 

   145,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

34 Доставка на 300 тона хидратна вар    51,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
21,21 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

35
Доставка на клапи и електрически изпълнителни 

механизми
   50,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

36
Доставка на лабораторна стъклария и консумативи за 

химични лаборатории по Спецификации
   29,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

37
Доставка на химикали и реактиви за химични 

лаборатории по Спецификации
   29,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

19,24 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

38 Доставка на 9.6 тона хидразин хидрат    100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

39 Доставка на 800 тона течна натриева основа, техническа    325,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

40 Доставка на 150 тона амонячна вода    60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

41 Доставка на ГТЛ за транспортьори в цех СОИ    100,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

42 Доставка на чистачи за ГТЛ    30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

43
Доставка на уплътнителни шини /линзи/ за клапи суров 

газ и байпас
   100,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
316,71 2020 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

44 Доставка на мелещи стоманени сфери за БТМ в цех СОИ    490,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

45
Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации 

(СОИ) на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД
  60 000,00

договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

46 Доставка резервни части за кофъчен елеватор Aumund    200,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

47
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
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Забележка

48
Доставка на каучукови изделия от невулканизиран 

каучук 
   70,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

65,2 2020 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

49
Доставка на филтрираща система към бункер за 

вакуумна машина
   10,00 пряко договаряне чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

50 Доставка на бетон и циментов разтвор    70,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

51 Доставка на метали   3 600,00

квалификационна система чрез 

процедура на договаряне с 

предварителна покана

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

52 Доставка на метали    500,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
351,62 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

53 Доставка на гуми    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

54 Доставка на лагери със специално предназначение    400,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
366,42 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

55 Доставка на абразиви    30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
30 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

56 Доставка на климатици    60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

57 Доставка на технически газове    150,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
140 2020 публично състезание

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

58 Доставка на бензин    70,00
договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
48,97 2020

договаряне без 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

59 Доставка на помпи и резервни части за тях    300,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
132,67 2020 публично състезание

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

60 Доставка на крепежни елементи    70,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
70 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

61 Доставка на тръби   2 000,00

квалификационна система чрез 

процедура на договаряне с 

предварителна покана

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

62 Доставка на тръби    600,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
41,67 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

63 Доставка на масла    800,00
договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
798,56 2020

договаряне без 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

64 Доставка на бои, лакове, разредители    30,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

65 Доставка на греси    100,00
договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
100 2020

договаряне без 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

66 Доставка на метали    500,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
640,76 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

67 Доставка на добавъчни материали за заваряване    400,00

квалификационна система чрез 

процедура на договаряне с 

предварителна покана

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

68 Доставка на добавъчни материали за заваряване    100,00

квалификационна система чрез 

процедура на договаряне с 

предварителна покана

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

110,52 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП
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69
Доставка на консумативи за принтери и 

мултифункционални устройства
   300,00

квалификационна система чрез 

процедура на договаряне с 

предварителна покана

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

70
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
85,46 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

71 Доставка на уплътнителни материали    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
183,7 2020 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

72 Доставка на дизелово гориво   1 500,00
договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
1251,14 2020

договаряне без 

предварителна 

покана за участие чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

73 Доставка на кабели    150,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

116,16 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

74 Доставка на санитарни принадлежности    30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

75 Доставка на филтри Хидак    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

76
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

77
Доставка на осветителни тела и консумативи за тях - 

лампи
   180,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
180 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

78 Доставка на инертни материали    60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

79 Доставка на маркучи    30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
30 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

80 Доставка на ВиК материали    60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
60 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

81 Доставка на почистващи препарати    30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
30 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

82 Доставка на котелно гориво   3 500,00
договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
2400,44 2020

договаряне без 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

83 Доставка на лагери    200,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

84 Доставка на ремъци    30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
30 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

85 Доставка на добавъчни материали за заваряване    100,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

86 Доставка на товарозахващащи приспособления    60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

87

Доставка на нагревни повърхности на котлоагрегати

тип Еп 670-140 (П-62) (ВЕ-І ст. д.п. с вх.к-ри за КА-10

- необходими за 2023 г.)

  1 700,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

88

Доставка на резервни части за димни вентилатори тип 

SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип 

Еп 670-140 (П-62)

   800,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
192,2 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП
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89

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)

  1 500,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

576,72 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

90
Доставка на изолатори за котлоагрегати тип ПК 38-4и Еп 

670-140 
   70,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

91
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

92
Доставка на резервни части на трите типа РК за МВ (ДГл; 

ДП; ОЛ; ИМЛ; Подложки; Болтове и Гайки)
  2 000,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
498 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

93
Доставка на редуктори и резервни части /зъбни 

предавки и други/
   150,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

94 Доставка на резервни части за роторни изгребвачи    100,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

95
Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 

500 "Man Takraf" -Германия
   400,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

96 Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754    300,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

97 Доставка на ролки и гирлянди за транспортьори    800,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

98 Доставка на резервни части за транспортьори и багери    150,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

99 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

100 Доставка на ролконосачи за транспортьори    200,00
договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

101 Доставка на барабани    150,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

102 Доставка на резервни части за парни турбини    800,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

103 Доставка на помпи и резервни части за помпи    700,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
99,86 2020

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 КА-1 и КА-2 

необходими за 2023 г.)

  2 300,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

105

Доставка на резервни части за прахоприготвящи 

системи (ППС),хидро-шлако отделяна (ХШО), изнесен 

въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ)  на 

котлоагрегати тип ПК 38-4 (брони за ППС, 

мех.обработка, сварни конструкции)

   500,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

476,21 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП
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106

Доставка на хоризонтални топлообменни кубове за 

изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегати тип 

ПК 38-4  (КА 5, 7 и 8)

   101,10
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
328,95 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

107
Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-

4 и Еп 670-140
   200,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

108 Доставка на резервни части за багерни помпи    200,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
80,92 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

109 Доставка на гъвкави компенсатори    500,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

110
Доставка на стандартни и нестандартни фасонни 

елементи
   50,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

111
Доставка на решетки за стълби и площадки на 

котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

53,33 2020 публично състезание

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

112
Доставка резервни части за арматура на котлоагрегати 

тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (CCI, LDM, Polna, SHIEBEL)
   500,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

113 Доставка на резервни части за цех СОИ   2 500,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

114
Доставка на резервни части и консумативи за 

притриваща техника
   65,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

50,06 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

115
Доставка на течни горива за МПС чрез карти за 

безналично плащане
   40,00

договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

116
Доставка на резервни части за товарни автомобили и 

автомобили с висока проходимост
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

120 2020 публично състезание

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

117

Доставка на бутилирана трапезна вода , 

опаковки:бутилки с вместимост от 1.5л. -700 000 бр., 

0.5л. - 50 000бр.и 0.33л. - 7000бр.

   230,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

118
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 

отнеждане и пречистване на отпадъчни води
   978,00

договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

119 Доставка виброанализатор    50,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

120
Доставка на ЛПС за нуждите на работещите в „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД
   50,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

121
Доставка на работни облекла за нуждите на работещите 

в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
   990,00

квалификационна система чрез 

процедура на договаряне с 

предварителна покана

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

122
Доставка на работни облекла за нуждите на работещите 

в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
   330,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
312,35 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

123
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

70,37 2020 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

124
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

64,44 2020 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
109 728,10 10 863,89

ІІ. Разходи за строителство

1
Извършване на специализирани строителни ремонтни 

дейности.
   210,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

Общо разходи за доставки
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2
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

3
СМР за отстраняване на течове на бункерни помещения 

на БПС-1, 2, 3
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

4 СМР за ремонт на остъкление на БПС-2    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

5
СМР за изграждане на баня за експлоатационния 

персонал на КЦ част 890MW
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

6
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

49,84 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

7
СМР за възстановителни дейности по бетонова плоча на 

кота 9
   120,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

8
Усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна 

зала 700 MW - юг в района на котлоагрегати 3 и 4
   450,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

9
СМР за подмяна на пожарно оборудване на КА-11 и КА-

12 от ▼0 ÷▼36
   50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

10
СМР ремонт бетонови настилки  и канали кота 0 КЦ част 

700 MW и част 890 MW
   250,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

11
Подмяна на стъклопрофелит на фасади Котелна зала 

част 890 MW (кота33-кота 60) на КА-9 и КА-10
   200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

12
СМР за полагане на вътрешно антикорозионно покритие 

на тръбопроводи за природен газ
  1 500,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 

ЗОП

13
Подмяна на линии за техническа вода за МВ, ВВ и ВРГВ 

на КА-9
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

14
Подмяна на линии за техническа вода за МВ, ВВ и ВРГВ 

на КА-10
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

15 Ремонт на помещения и обзавеждане на лаборатории    25,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

16 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

17
Демонтаж на стари и монтаж на нови смукателни 

тръбопроводи от резервоари във ВПИ-2
   50,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

18
Регулиране вертикална планировка на участък с голяма 

натовареност.
   270,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

45,41 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

19
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

47,12 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

20 Рехабилитация на подход.    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
49,01 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

21 Рехабилитация на настилка.    270,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП
47,07 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

22 Разчистване на растителност от сгуропроводи на БПС.    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
24,9 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

23 Ремонт битови стаи на ремонтни бригади.    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

24 Изграждане на баня и съблекалня на ПСИВ.    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
43,94 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

25
Възстановяване на терен за съхранение на серпентини 

до склад Втора употреба.
   270,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

26 Бетониране обходен път ШПС3.    270,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП
47,5 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

27 Тампониране на временно насипище за пепелина    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
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28 Почистване на шламови канали    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

29 Възстановяване на огнезащитна полоса    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
47,16 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

30 СМР битови помещения    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

31 Изравняване на наклони    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
49,58 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

32 Възстановяване на защитно покритие    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

33 Подмяна на тръбопровод    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

34 Антикорозионно покритие  на КРС    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

35
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
300 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

36

Пещостроителни и изолационни работи по време на 

основни, средни и аварийни ремонти на 

котлоагрегати,турбоагрегати, сероочистващи 

инсталациии и инсталации за обезводняване на гипс в 

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

  48 000,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 

ЗОП

37
Изграждане и въвеждане в експлоатация на площадки 

за съхранение на свежо и отработено масло
   60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

38 Помпена станция пето дюзово ниво СОИ-7    300,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

39

Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на газорегулиращи пунктове (ГРП) на 

Блокове 2, 5 и 6 на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

  1 300,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

40 Рехабилитация на Транспортьори 7 и 8 АБ    500,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП
55 795,00 751,53

1 Среден ремонт на КА-1 и КА-2   1 400,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
1034,4 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

2 Среден ремонт на КА-3 и КА-4   1 300,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
1558,68 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

3 Среден ремонт на КА-5 и КА-6   1 100,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
982,75 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

4 Среден ремонт на КА-7 и КА-8    900,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
817,2 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

5 Среден ремонт на КА-9    950,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
5834,95 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

6 Среден ремонт на КА-10    900,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП
138,91 2020

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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7

Обследване на състоянието, технически решения и 

авторски надзор при настройката на опорно-окачващата 

система на топлотехническо оборудване на Бл. 7 на КА-

11, ТА-7 и изпълнение на работи по оптимизация 

натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-7

   200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

8 Основен ремонт на КА-11   6 000,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

9
Реконструкция на  тръбопроводи от См. Ш-2 до ЕФ на КА-

9 и 10
   100,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

10
Сервизно обслужване на асансьрни уредби в Котелен 

цех
   350,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

166,42 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

11
Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на 

котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ                                                            
   150,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

12
Сервизно обслужване на компресорна станция за 

инструментален въздух                                                              
   80,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

13

Нанасяне на високотехнологични покрития чрез 

свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF 

процес) върху работни повърхнини на елементи на 

котли ПК 38-4 и ЕП 670-140                                  

   460,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

14
Сервизно обслужване на газомазутните инсталации на 

КА-1-12                                                              
   450,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

15
Ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, 

ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
  12 000,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

16
Полагане на абразиво-устойчиво покритие на напорни 

тръбопроводи на БПС-1 и БПС-1
   250,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

17
Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 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

18
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

19

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."б" от 

ЗОП

20

Изготвяне на работен проект за реконструкция на 

паромазутни блокове на МГ на КА-1÷8 за изгаряне на 

дизелово гориво

   180,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

21 Ремонт на арматура в турбинен цех    500,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

22 Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех    380,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

23
Ремонт на ходовата част на кран мостов електрически 

Q=115/20/8 - западен кран в Машинна зала част 700 МВт
   200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

24
Сервизна поддръжка и техническо обслужване на 

повдигателни съоръжения в Турбинен цех
   300,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

25
Почистване северната фасада на Машинна зала част 700 

МВт
   15,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
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26 Почистване и ремонт на оладителна кула тип "Хамон"    200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

27
Ремонт на покривната конструкция на Машинна зала 

част 890 МВт
   200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

28
Ремонт на тръбен сноп на бойлер тип ПСВ-90-7-15 на 

Блок ст.№7 
   70,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

29 Ремонт на 5 броя маслоохладители тип 25Х4    25,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

30

Ремонт на подгреватели високо налягане, подгреватели 

ниско налягане и охладител на парата от уплътненията 

на Блок ст.№7

   250,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

31
Ремонт на хидроизолацията на покрива  на Машинна 

зала част 700 МВт
   50,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

32

Ремонт и изпитване на плътност на топлобменни 

съоръжения и подготовка за контрол на метала на 

съоръжения от турбина ст.№7

   70,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

33
Ремонт на щорите на технологичните отвори на 

Машинна зала част 700 МВт
   30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

34
Ремонт на порталните врати на Машинна зала част 890 

МВт
   30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

35

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

36
Ъпгрейд и подмяна на сървъри и активно оборудване за 

КИС
   175,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

37 Подмяна софтуер с изтекъл ресурс    150,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

38
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

39 Сервиз на САР блокове 1 до 8    390,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
390 2020 публично състезание чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

40 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

41
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 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

42
Абонаментно сервизно обслужване на репрографски 

машини  KONICA MINOLTA
   20,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

43

Въвеждане в системата за управление на Адсорбер7 на 

алгоритми, измервания и управление на съоръжения, 

свързани с изграждането на пето дюзово ниво

   319,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

44
Миграция на контролери за управление на системата на 

Блок 3 от С 200 на С 300 в "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД
   370,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

45

Извънгаранционно техническо обслужване на МТО - 

водоотливна системата - "Външен" и "Вътрешен" 

пръстен за предупреждение при бедствия и аварии в 

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

   60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

46
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

фиксирана телефония 
   40,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

47
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM
   250,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

48
Поддръжка и обновяване на уебсайта на "ТЕЦ Марица 

изток 2" ЕАД"
   26,40 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
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49

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

   70,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

50
Надграждане на МТО системата, базирана в "ТЕЦ 

Марица изток 2"ЕАД
   80,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

78,93 2020 публично състезание

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

51
Ремонт на трансформатор 110/6 кV № 2 в подстанция 

"Изгрев"
   160,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

52 Ремонт на прекъсвачи 110 кV в подстанция "Изгрев"    60,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

53 Ремонт ел. двигатели средно напрежение    250,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

54
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

55
Софтуерно обслужване на ИУМС в ТЕЦ Марица изток 2 

ЕАД
   395,00 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 386,4 2020 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

56
Сервизно обслужване на АПГИ и АПИИ в кабелните 

тунели на част 890 МW 
   300,00 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 17,28 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

57

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.3 от ЗОП

58 Сервизно обслужване на компресори    60,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

59 Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 7   6 000,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

60
Диагностика и обслужване на компресори - HV TURBO 

A/S
   160,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

61
Техническо облужване на компресори производство 

Atlas copco в цех СОИ
   70,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

62 Почистване и ремонт на фекална канализация.    50,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

63

Обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите 

съоръжения на язовирен район „Овчарица”

  3 192,00
договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

64

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

29,9 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

65
Сервизно обслужване 3 бр.булдозер Komatsu, модел 

D155AX-8 
   400,00

договаряне без предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

66 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
247,38 2020

договаряне с 

предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

67
Ремонт на двигател 12KVD на дизелов локомотив 52-

231.
   70,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

68
Зареждане на бутилки със сгъстен въздух,техническо 

обслужване и ремонт на ВДА
   7,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

45 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

69
Извършване на оценка на движимо, недвижимо, 

бракувано, употребявано и неупотребявано имущество
   20,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

70
Инженерно обследване и възтановяване

 на кран електрически двугредов І-ва писта
   200,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
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71 Ремонт сгради МТС    100,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

72
Основен ремонт на работни колела за мелещ 

вентилатор тип 3300/800/490; 150/270 и 90/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  2 500,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

73
Ремонт в заводски условия на сервомотори (за ТА) и 

хидравлични устройства (за ДВ)
   150,00 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 81,16 2020 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

74
Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф 32 до 

Ф 465
   200,00 открита процедура

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

75
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 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

76
Застраховка ,,Каско"на МПС , собственост на ,,ТЕЦ 

Марица изток 2"ЕАД
   60,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

60 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

77
Застраховка ,,Гражданска отговорност" на МПС , 

собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2"EАД
   35,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

35 2020

събиране на оферти с 

обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

78
Услуги по ремонт и доставка на резервни части за 

автомобили Фолксваген и Шкода .
   130,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

75 2020 публично състезание

чл.20, ал.1, т.3, б."б" 

от ЗОП

79

Почистване, измиване и поддръжка на канализационни 

системи, пътища и шахти със специализирани 

автомобили в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

   120,00 открита процедура
чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

80

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

81
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на площи и 

терени в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
   30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

29,99 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

82

Предоставяне за временно ползване на 30 бр. 

преносими модулни санитарни възли /химически 

тоалетни/ в “ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД

   30,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

28,79 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

83

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.

  25 000,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

84
Извършване на профилактични медицински прегледи на 

персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
   95,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

85

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

86

Извършване на консултативни прегледи и лечение на 

ортопедични и травматологични заболявания на 

работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

   80,00
договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

87
Осигуряване на денонощна първична медицинска 

помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
   490,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

88

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)

   85,00 пряко договаряне чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

85 2020 пряко договаряне чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

89
Абонаментно поддържане на програмна система 

TEREZА.NET.
   64,00 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
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90

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

29,5 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

91
Извършване на специализиран превоз на работниците и 

служителите на "ТЕЦ М.изток 2" ЕАД
  10 000,00

договаряне с предварителна 

покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП

92

Оценка на техническото състояние и определяне на 

остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД  

   245,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

93

Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и 

заваръчните съединения на Блок №7 по време на 

Основен ремонт - 2021 г.

   170,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

94
Изготвяне на технически паспорти на сгради и 

съоръжения на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД
   500,00 публично състезание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

95
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 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

96 Предоставяне на услуги в областта на телепродукцията    29,00 директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
29 2020

директно възлагане 

чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП
85 348,30 12 284,64

Общо разходи 250 871,40 23 900,06

Общо разходи за услуги
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