
"Национална 
електрическа 
компания" ЕАД

                               
Период на отчитане

01.01.-31.12.2022г.

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 дърва за горене и дървен 

материал в обособени позиции за нуждите на 
НЕК ЕАД

177,1  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

6,3  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

2 Доставка на газьол, необходим за отопление 
на складово битови помещения в гр. София ул. 
„Мими Балканска” № 5 и административна 
страда язовирен район „Голям Беглик”

50,0 Покана до определени лица  чл. 191, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП 

35,6  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Пряко договаряне 
 чл. 182, ал. 1 във вр. 
с чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП 

3 Доставка на косачки, триони, тримери и 
консумативи за тях в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

20,7  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

6,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г.  Публично 

състезание 
 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

4 Доставка на компютърни компоненти и 
резервни части за компютърни мрежи и 
системи в обособени позиции за нуждите на 
НЕК ЕАД

105,3  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

5 Доставка на електрогенератори в обособени 
позиции за нуждите на предприятие „Язовири 
и каскади“

105,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

11,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

6 ВЕЦ "Батак" Доставка на   ДГ за СН на помпена 
станция "Дженевра" 10 кVA/400 VAC

10,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

7 Доставка на помпи, агрегат помпен, машина за 
източване на отработено масло и компоненти 
в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

147,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

27,1  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание
Директно възлагане                                                             

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

8 Доставка и монтаж на необслужваеми оловно-
киселинни акумулаторни батерии, доставка и 
монтаж на токозарядни устройства (ТЗУ) за 
необслужваеми оловно-киселинни 
акумулаторни батерии и доставка на 
устройство стартерно, автономно в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД 

51,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

9 Доставка на телевизионни приемници в 
обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

61,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

7,3  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

Приложение № 1, към чл. 6

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

Наименование на търговското дружество

Номер 
по ред

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

Забележка



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

10 Доставка на автотранспортна техника в 
обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

3360,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

11 Доставка на автотранспортна техника в 
обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

2615,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

12 Доставка на камиони в обособени позиции за 
нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

1046,9  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

13 Доставка на ремаркета за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“

7,7  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 3,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

14 Доставка на преносима, автономна, 
дистанционно управляема платформа за 
хидрографски проучвания за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“

590,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

15 Изграждане на системи за видеонаблюдение 
за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

501,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

16 Проектиране и изграждане на система за 
сеизмичен мониторинг на язовирна стена 
„Белмекен“, язовирен район „Чаира“

200,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

17 Доставка на геодезични уреди и геодезично 
оборудване за нуждите на предприятие 
„Язовири и каскади“ 

90,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

146,1  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

18 Доставка на измервателни уреди, инструменти 
и оборудване в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

35,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

19 Доставка на измервателни уреди, инструменти 
и оборудване в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

854,1  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 42,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

20 Доставка на електродомакински уреди и 
принадлежности в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

216,6  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

21 Доставка на обзавеждане, оборудване, 
кухненски и домашен инвентар в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

192,9  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 146,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание
Директно възлагане                                                             

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

22 Доставка на спално бельо, олекотени завивки, 
хавлиени кърпи, покривки за маси, карета за 
маси  за нуждите на  язовирни райони и 
ремонтна база от структурата на предприятие 
„Язовири и каскади“

20,0  Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

11,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

23 Доставка и монтаж на климатични системи в 
обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

119,4  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 



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

24 Доставка на инструменти и машини за 
нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

261,2  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

25 Доставка на инструментни и инвентар за 
нуждите на предприятие ВЕЦ

10,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

26 Доставка на материали и оборудване за 
заваряване и запояване за нуждите на НЕК ЕАД 
в обособени позиции

10,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

1,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

27 Доставка на материали и оборудване за 
заваряване и запояване за нуждите на НЕК ЕАД 
в обособени позиции

50,9  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

15,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

28 Доставка на роботизирана система CCTV - 
самоходна камера за нуждите на предприятие 
„Язовири и каскади“

130,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

29 Доставка на машина за изкопно-насипни 
работи за нуждите на предприятие „Язовири и 
каскади“

110,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

30 Доставка на авто кран 50 t за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“

1200,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

31 Доставка на товарачни машини в обособени 
позиции за нуждите на предприятие „Язовири 
и каскади“

690,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

32 Доставка на бетонобъркачка за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“

20,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

6,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

33 Доставка и монтаж на дограма  в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

97,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 46,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

34 Доставка и монтаж на дограма  в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

120,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

35 Доставка и монтаж на врати и дограма  в 
обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

534,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

36 Доставка на скелета в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

69,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

37 Двугодишна доставка на термопанели и 
плексиглас за нуждите на предприятие 
„Язовири и каскади“ 

45,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

38 Доставка на метали, метални профили, 
заготовки и изделия от метал в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

734,8  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 43,9  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

39 Доставка на готов бетон за нуждите на 
предприятие "Язовири и каскади"

70,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 49,1  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 



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

40 Доставка на въжета, мрежи, сапани и въжета 
алпийски-полиестерни в обособени позиции 
за нуждите на НЕК ЕАД

70,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 6,1  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

41 Доставка на материали за водоснабдяване и 
канализация в обособени позиции за нуждите 
на НЕК ЕАД

140,4  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 6,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

42 Доставка на материали, части и консумативи 
за моторни шейни  на Предприятие „Язовири и 
каскади“

14,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

43 Доставка на сплайс машина за оптични влакна 
за нуждите на предприятие „Язовири и 
каскади“

30,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

44 Доставка, инсталация и въвеждане в 
експлоатация на комутатори и софтуерен 
лиценз в обособени позиции за нуждите на 
НЕК ЕАД

300,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

45 Доставка на фотоволтаични системи в 
обособени позиции за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“

28,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

46 Доставка на торкретна машина за разтвори за 
нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

33,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

47 Нови операторски станции и сървъри и 
обновяване на софтуер в обособени позиции 
за ВЕЦ "Кърджали" и ВЕЦ "Студен кладенец"

550,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

48 Проектиране, доставка, монтаж  и въвеждане в 
експлоатация на нова управляваща система в 
обособени позиции за ВЕЦ "Девин" и ВЕЦ 
"Тешел"

1100,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

49 ПС Батак - Изграждане на опорен пункт за 
дистанционно управление на помпени 
станции при яз. Голям Беглик -доставка на 
оборудване , монтаж и въвеждане в 
експлоатация . СМР и комуникации.

180,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

50 Доставка на компоненти за контролери за 
система за автоматично управление на помпи 
на ПС "Тошков чарк" - ВЕЦ "Батак" и ПС 
"Сърнена река" - ВЕЦ "Батак" в обособени 
позиции

60,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

51 Доставка на хардуерни устройства  и софтуер 
за изграждане на системи за киберзащита на 
управляващи системи във ВЕЦ

100,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 



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

52 Проектиране, доставка и монтаж на система за 
контрол на работно време и почивки, 
паркиране и пропускателен режим  в  БУ 
Пловдив и БУ София в обособени позиции

80,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

53 Изграждане на IP телефония 170,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

54 Доставка на Auto CAD и лицензи  37,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 
55 Доставка на инженерни станции 10,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 
56 Доставка на компютърни конфигурации за 

нуждите на ПВЕЦ
100,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 73,8  01.01.2021 г. - 

31.12.2021 г. 
 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

57 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 
на пожароизвестителна система в обособени 
позиции

260,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

58 Доставка на маслоохладители в обособени 
позиции

172,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

5,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

59 Доставка на части за хидравлични турбини в 
обособени позиции

400,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

60 Доставка на компоненти за въздухоохладители 
за охладителни системи на генераторите на 
ВЕЦ "Пещера"

470,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

61 Доставка на нови въздухоохладители за ХГ 3 и 
ХГ 4 на ВЕЦ "Батак"

160,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

62 ВЕЦ "Бели Искър" - Подмяна на силови и 
комуникационни кабели  за захранване 
инсталация в  АК и сигнализация    

125,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

63 Доставка на кабели и проводници 242,5  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 188,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

64 Доставка на клинов шибър с ел.задвижване на 
ХГ2 във ВЕЦ "Бял извор" и присъединителни 
фланци 

79,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

65 ВЕЦ "Момина клисура" - Поръчка за 
изработване по чертеж  на горни и долни 
капаци за челни съединения на статор на ХГ 1 
и доставка 

60,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

66 ПАВЕЦ "Чаира" - Доставка на нови табла за 
управление, в комплект с инвертори за 
честотни управления на смукателните 
вентилатори

10,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

67 Доставка на технически газове за нуждите на 
Предприятие ВЕЦ, в две обособени позиции

13,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

68 Доставка на процесорни платки в обособени 
позиции

32,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 



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

69 Проектиране , доставка и супервизия на 
направения монтаж за  обновяване на 
дигитални системи за управление на 
възбудителни системи, за релейни защити на 
генератори и за силови трансформатори, както 
и за турбинни регулатори - проектиране , 
доставка, супервизия на направения монтаж и 
обучение в обособени позиции

5160,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

70 Доставка на оборудвани релейни табла в 
обособени позиции

115,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

71 Доставка на релейни защити в обособени 
позиции

7,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

5,6  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

72 Доставка на  табла в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

133,3  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

73 Ревизия на генераторни прекъсвачи в 
обособени позиции

135,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

74 Проектиране и доставка на 6 броя 
разединители с електрическо задвижване 110 
V DC, 2500А - ПАВЕЦ "Чаира"

50,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

75 Доставка на прекъсвачи за ОРУ 220 кV към 
извод "Равногор", извод "Равнец" и СТ 1 - 
ПАВЕЦ  "Орфей"

270,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

76 Доставка на електрически материали и 
оборудване в обособени позиции за нуждите 
на НЕК ЕАД

534,5  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 1,9  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

77 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация на нови табла за управление на 
помощни съоръжения на ХА 1- 4 в ПАВЕЦ 
"Чаира"

300,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

78 Доставка на прекъсвачи в обособени позиции 141,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

290,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

79 Доставка на синхронизиращо устройство за 
ВЕЦ "Цанков камък"

15,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

80 ВЕЦ "Момина клисура" - Изолатори за шинен 
път 10,5 kV на ХГ1 и ХГ2 - доставка и материали 
за монтаж

60,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

81 ПАВЕЦ "Белмекен"  ЕМПС (еластични метално 
пластмасови сегменти) за аксиалните лагери 
на генератор и помпен агрегат - доставка на 4 
комплекта /2 бр. генераторни и 2 бр. помпени/

380,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 



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

82 Доставка на хидравлично управляеми ъглови 
вентили за дрениране на вода от зоната на 
Направляващ апарат при работа на ХА-те в 
компенсаторни режими в ПАВЕЦ "Чаира"

150,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

83 Доставка на гъвкави медни компенсаторни 
връзки за изводи на ХГ2 на ВЕЦ "Момина 
клисура"

14,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

84 Доставка на електрозащитни средства за 
нуждите на Предприятие ВЕЦ

180,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

85 Доставка на смазочни материали  - моторни 
масла за МПС, трансмисионни масла, 
хидравлични масла и масла за компресори 

70,0  Пряко договаряне  чл. 182, ал. 1 във вр. с 
чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП 

40,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Пряко договаряне  чл. 182, ал. 1 във вр. 
с чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП 

86 Доставка на антифриз, спирачна течност, 
течност за чистачки и смазки, за транспортните 
средства, машини и съоръжения, използвани 
от НЕК ЕАД, разбелени в обособени позиции

140,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

2,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

87 Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за 
леки, лекотоврни, специализирани и товарни 
автомобили и автобуси, използвани от НЕК 
ЕАД, разделена в обособени позиции

180,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

32,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

88 Доставка на стартерни акумулаторни батерии 
за леки и товарни автомобили и 
специализирана техника, използвани от НЕК 
ЕАД, разделена в обособени позиции

28,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

12,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

89 ВЕЦ "Батак" - Доставка на оборудване за 
изграждане на опорен пункт Голям Беглик за 
дистанционно управление

180,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

90 ПАВЕЦ "Чаира" - Доставка на материали за 
рехабилитация на противопожарно и 
техническо водоснабдявване

276,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

91 Доставка на енергетични масла за нуждите на 
предприятие "Водноелектрически централи"

155,1  Пряко договаряне  чл. 182, ал. 1 във вр. с 
чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП 

78,8  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Пряко договаряне  чл. 182, ал. 1 във вр. 
с чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП 

92 Доставка на електроизолационни масла и 
вазелин технически в обособени позиции за 
нуждите на предприятие "Водноелектрически 
централи"

178,6  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

93 Доставка на смазочни вещества 46,8  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

94 Доставка на бои и антикорозионни материали 
в обособени позиции

170,7  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 44,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 



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

95 Доставка на компютърни компоненти и 
резервни части за компютърни мрежи и 
системи в обособени позиции за нуждите на 
НЕК ЕАД

3,8  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

96 Доставка на осветителни тела, лампи, пускови 
устройства и резервни части в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

218,8  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 34,9  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание  чл. 176 във вр. с чл. 

20, ал. 2 от ЗОП 

97 Части за маслоочистваща техника 6,2  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

98 Доставка на уплътнения, ремъци и 
изолационни материали за нуждите на НЕК 
ЕАД в обособени позиции

159,6  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 5,8  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

99 Доставка на гумени тампони за еластични 
съединители

18,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

100 Доставка на материали за скоростни защити на 
напорни тръбопроводи

38,5  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

101 Доставка на компресори за нуждите на НЕК 
ЕАД в обособени позиции

,9  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

66,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

102 Доставка на два хидравлично управляеми 
шибърни крана за ВЕЦ "Мала църква"

50,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

103 Машини и оборудване за повдигане и 
преместване на товари и части за тях

29,7  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

,3  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

104 Доставка на маслени филтри 167,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

105 Доставка на крепежи и крепежни материали за 
нуждите на Предприятие "Водноелектрически 
централи"

123,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 31,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

106 Доставка на съдове за съхранение на 
отпадъци, газови бутилки и помощни 
материали

21,7 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

107 Доставка на материали, свързани със 
строителството в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

860,6  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 242,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

Публично 
състезание
Събиране на оферти 
с обява
Директно възлагане                                        

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП
чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

108 Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-
киселинни акумулаторни батерии и доставка и 
монтаж на ТЗУ за необслужваеми, оловно-
киселинни акумулаторни батерии в 3 
обособени позиции

1045,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 



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

109 Доставка на материали за ремонт на 
покривната изолация на обект "КСМКА - 
Главен корпус” на площадка Белене

104,2  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

110 Доставка на архивния метал от корпусите на 
реакторите за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене, 
предвиден за производството на „образци-
свидетели“

1820,0  Договаряне без 
предварителна покана за 
участие 

 чл. 138 във вр. с чл. 
79, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

111 Доставка на оборудване с дълъг цикъл на 
производство /ОДЦП/ по проекта АЕЦ Белене, 
спряно от производство и намиращо се в 
„Атоммашекспорт” АД и „Силови машини” 
ПАД

6907,0  Договаряне без 
предварителна покана за 
участие 

 чл. 138 във вр. с чл. 
79, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

112 Закупуване на материали с общо 
предназначение - строителни, механични и 
електрически за извършване на ремонтни 
дейности на обекти, собственост на НЕК ЕАД

90,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 131,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание
Пряко договаряне                                        

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 182, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП 

113 Доставка на природен газ за нуждите на ПОК 
"Енерго" Пампорово

150,0  Пряко договаряне  чл. 182, ал. 1 във вр. с 
чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП 

45,3  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Пряко договаряне  чл. 182, ал. 1 във вр. 
с чл. 79, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП 

114 Доставка на монитори за терминали за 
предварителна заявка в почивните домове на 
НЕК ЕАД

55,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

115 Доставка на рекламни материали за 2023 г. 29,5 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

29,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

116 Доставка на санитарни материали и препарати 
за нуждите на ЦУ, ПД на НЕК ЕАД, ПВЕЦ и ПЯК 

75,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

13,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

117 Доставка на части за пожароизвестителни 
инсталации за използване на централи 
УниПос, части за пожороизвестителни системи 
и спрей за тестване и почистване на датчици за 
ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД

18,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

118 Доставка на бутилирана вода за питейни цели 
/ галони в зависимост от епидемичната 
обстановка/ за нуждите на НЕК ЕАД

40,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

29,6  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

119 Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, 
свързани с противоепидемичните мерки за 
COVID-19

27,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

14,9  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

120 Доставка на дезинфектанти, средства за 
дезинфекция и диспенсъри в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

30,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

43,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание
Директно възлагане                                                             

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 20, ал. 4 от ЗОП 



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

121 Доставка на електрозащитни средства 280,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП -
122 Доставка на работно облекло за промишлени 

нужди, работни обувки, ръкавици, 
специализирано работно облекло - кухненско 
и камериерско облекло  и ЛПС за нуждите на 
НЕК ЕАД обособени позиции

380,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 294,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Открита процедура  чл. 132 от ЗОП -

123 Доставка на специфичен софтуер и лицензи 1800,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

124 Непрекъсваеми токозахранващи устройства  
(UPS)  за  ЦУ на НЕК

200,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

7,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

125 Компютърна техника за нуждите на ЦУ на НЕК 200,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 66,6  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

126 Компютърна конфигурация за дистанционен 
достъп, диагностика и поддръжка на 
управляващите системи в ПВЕЦ 

5,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

127 Изграждане на резервен  център за обработка 
и съхранение на данни за нуждите  на НЕК ЕАД

900,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

128 Система за компютърен контрол 60,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 
129  Доставка и монтаж на две модернизирани 

системи за смазване и охлаждаме на лагерите 
на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ "Бели Искър"

80,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

130 „Разработване на информационна платформа 
в съответствие с изискванията на единния 
електронен формат за обмен на данни на 
пазара на електрическа енергия с 
функционалности съобразно лицензиите на 
НЕК ЕАД и автоматизиране на бизнес 
процесите на компанията като ключов 
участник на електроенергийния пазар в Р. 
България“

900,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

131 Доставка на компютърна периферия за 
нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД в две обособени 
позиции.

65,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

132 Доставка на материали, свързани със 
строителството в обособени позиции за 
нуждите на НЕК ЕАД

588,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

46370,3 2450,2
ІІ. Разходи за строителство

1 Строителни и монтажни работи за ремонт на 
сводов мост над отводящ канал на преливник,
язовирен район „Розов кладенец“

70,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

Общо разходи за доставки



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

2  Реконструкция на работни затвори на основни 
изпускатели на язовир „Студен кладенец“ – 
инженеринг, ХТК по каскада „Арда“

70,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

3 Ремонт на таблен затвор на десен ремонтен 
затвор на ОИ на язовир „Искър“, язовирен 
район „Искър“

6000,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

4 Омрежване при път № 1 в зоната на 
пиезометър PL2 и в участък при отклонението 
на път № 5, язовир „Цанков камък“, язовирен 
район „Въча“

95,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

5 Строителни и монтажни работи на канали в 
обособени позиции за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“ 

543,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

6 Възстановяване на преливника на язовирна 
стена „Александър Стамболийски“ - 
проектиране и изпълнение

1542,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

7 Възстановяване водоплътността и 
конструктивната сигурност на преливника на 
язовирна стена „Розов кладенец“

300,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

8 Реновиране на покривната конструкция, 
фасадите, водоотвеждащата и 
вентилационната система – проектиране и 
изграждане на административната сграда на 
предприятие „Язовири и каскади“

100,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

9 Ремонт на водна кула на ГНД на ВЕЦ „Пасарел” 360,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

10 Проектиране, изграждане и гаранционна 
поддръжка на локално оповестителни системи 
в обособени позиции за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“

1200,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

11 Доставка и монтаж на отоплителни котли в 
обособени позиции за нуждите на 
предприятие „Язовири и каскади“

122,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

12 Работи по нанасяне на антикорозионни 
покрития за нуждите на предприятие „Язовири 
и каскади“ в обособени позиции

249,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

13 Ремонт на ремонтни затвори на основен 
изпускател на язовир „Копринка“

710,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

14 Изграждане на пасарелка над преливник на 
дневен изравнител, ВЕЦ "Бял извор" 

250,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

15  ВЕЦ "Девин" - Конструктивно укрепване на 
изтичалото - по проект

170,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 



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

16 Ремонтно-възстановителни мероприятия за 
отстраняване на щети на засегнатите вътрешно-
ведомствени пътища, сгради и ХТС, ВЕЦ 
"Ивайловград"-СМР по проект

400,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

17 ВЕЦ "Кричим" - Защита на сгради и уредба от 
падащи скални маси

70,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

18 ВЕЦ "Момина клисура" - СМР за въртрешно 
оформяне  на производствени помещения и 
административна сграда на ВЕЦ след 
рехабилитация

170,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

19 ВЕЦ "Момина клисура" - СМР по покриви на 
производствена сграда, административна 
сграда и  ЗРУ

120,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

20 ПАВЕЦ "Чаира" - Навес за контейнерите с 
опасни маслени продукти -  изпълнение

90,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

21 ВЕЦ Алеко - Противофилтрационни 
мероприятия в изтичало ВЕЦ и ниските етажи 
на централата

100,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

22 СМР за подмяна на покривно покритие с нови 
термопанели на покриви над МЗ (430 м2) и КЗ 
(380 м2), с нови обшивки и отводнителни 
системи - ВЕЦ "Въча 1"

120,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

23 ВЕЦ „Ивайловград“ - Ремонт релсов път на 
мостов кран 20 тона в дроселно помещение  

60,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

24 Ремонт на покриви на командна зала, ЗРУ, 
канцеларии технически ръководители, ПАВЕЦ 
"Белмекен"

104,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

25 ПАВЕЦ "Белмекен" - Ремонт на покрив над 
машинна зала

150,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

26 Ремонт вход и фасади на сграда БУ - Пловдив 80,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

27 ВЕЦ "Девин" - Доставка на материали за 
изграждане II етап  за разширението на ОРУ 
220/110kV, дистанционно управление на 
съоръженията от командна зала, въвеждане на 
Тр-103.

50,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

28 Изпълнение на СМР за обект "Присъединяване 
на  Савачна шахта -Чаира към мрежа 20 кV"

90,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

29 „Текущ ремонт по фасади на югозападния 
корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“

210,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

30 Инсталиране на пожароизвестителна система 
(ПИС), сигнално-охранителна система (СОС) и 
видеонаблюдение на обект "КСМКА - Главен 
корпус” на площадка Белене

83,3  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 



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

13678,3 ,0

1 Изготвяне на проекти за изграждане на 
локални системи за оповестяване в обособени 
позиции за нуждите на предприятие „Язовири 
и каскади“

32,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

2 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и 
апарати в обособени позиции за нуждите на 
НЕК ЕАД

52,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

2,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г.  Директно възлагане 

 чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

3 Ремонт на ремонтен затвор на ОИ на язовир 
„Луковит“, язовирен район „Александър 
Стамболийски“

85,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

4 Изготвяне на технически паспорти по Наредба 
№5 с обследване в обособени позиции за 
нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ 

60,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

64,8  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

5 Идеен проект за възстановяване на 
нормалната работа на основни изпускатели 
язовирна стена „Цанков камък“
язовирен район „Въча“

165,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

68,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание
Събиране на оферти 
с обява                               

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

6 Реконструкция и рехабилитация на 
маслонапорни системи на сегментни затвори - 
проектиране и изпълнение 

570,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

7 Услуги по оценка на състояние на съоръжения  
в обособени позиции, предприятие „Язовири и 
каскади“ 

39,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

90,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

8  Оценка на надминатите гранични стойности и 
определяне на актуални такива, чрез цифров 
модел на язовирна стена „Цанков камък“, 
язовирен район „Въча“

200,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

9 Геодезически измервания и заснемания в 
обособени позиции за нуждите на 
предприятие  „Язовири и каскади" 

30,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

10 Извършване на химически и микробиологичен 
анализ на водата в обекти на НЕК ЕАД

100,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

1,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г.  Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

11 Извършване на химичен анализ на води в 
обособени позиции

60,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

59,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

12 Извършване на водолазни огледи в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

10,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

13 Извършване на водолазни огледи в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

205,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги



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

14 Проектни решения за неотложни ремонти по 
облицовка на р. Гашня, язовирен район „Въча“

50,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

15 Мостови конструкции на преливници на 
язовирни стени – изготвяне на работен проект 
за възстановяването им

40,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

16 Осигуряване на абонамент за едногодишна 
сателитна комуникация  за 20 броя  мобилни 
сателитни телефона собственост на НЕК - 
предприятие „Язовири и каскади“

20,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

17 Осигуряване на едногодишен абонамент за 
"ZOOM Pro" и "Conference Room Connector" в 
платформата  "Zoom"  за нуждите на НЕК ЕАД - 
предприятие "Язовири и каскади".

1,5 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

18 ВЕЦ "Тополница" - Панцероване на участък от 
напорен тръбопровод между дросел клапа и 
водна кула-проектиране

30,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

19 ВЕЦ "Троян 1" - Укрепване на конструкция на 
сградоцентрала - проектиране

30,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

20 Геодезическо заснемане и  проекти за 
изменение на КККР в пет обособени позиции

12,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

21 Огледи на напорни тръбопроводи в обособени 
позиции

16,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

22 ПАВЕЦ Чаира: Проектиране на нова система с 
разширение на  КИС, на каверните в машинна 
зала и трансформаторни помещения

50,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

23 Ремонт на платки СP-2000 за управляващи 
системи в обособени позиции

30,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

24 Абонаментно обслужване и ремонт на 
пожарогасителни и пожароизвестителни 
системи

40,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

25  Ремонт на мостов кран (КМЕ2), Q=50/10 т. в 
Апаратна камера на ПАВЕЦ "Белмекен"

240,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

26 Изработване на ново работно колело и  
направляващ апарат комплект за ВЕЦ 
"Луковит" 

70,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

27 Режимни изследвания на ХГ3 на ПАВЕЦ 
"Орфей" и технология за  ремонт и 
модернизация

100,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 



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

28 ПАВЕЦ "Чаира" - Изработване на ТД за 
проектиране, доставка и супервизия за 
прешихтоване на статорни магнитопроводи и 
нови  статорни намотки за ХА1 и ХА3 , 
въвеждане в експлоатация

11000,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

29 Услуги по поддръжка и ремонт на 
трансформатори 110 кV и над 110 kV

100,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

30  Ремонт на  транформатори 80,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

31  Ремонт на  транформатори 500,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

32 Услуги по ремонт на синхронни генератори и 
асинхронни двигатели по обособени позиции

1400,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

33 Ремонт на помпи 28,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

34 Ремонт на електродвигатели 8,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

35 Проектиране, доставка и монтаж на скоростни 
защити за напорни тръбопроводи в обособени 
позиции

100,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

36 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация на комлектна разпределителна 
уредба (КРУ) 6,3 kV, ВЕЦ "Видима"

250,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

37 Проектиране и изграждане на осветителни 
инсталации  ВЕЦ  /Енергийна ефективност/ в 
обособени позиции

95,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

38 Проектиране, доставка, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на соларни 
покривни системи в обособени позиции

1297,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

39 Почистване на просеки от храсти и 
растителност за мрежи средно напрежение, 
собственост на Предприятие 
“Водноелектрически централи“

40,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

40 Оглед, диагностика и частични ремонти на 
дебитомерна уредба в НТ на ВЕЦ "Цанков 
камък"

30,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

41 Предварителни предпроектни проучвания в 
обособени позиции

100,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

42 Предварителни предпроектни проучвания на 
схеми за ПАВЕЦ

100,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

43 Интегрирана система за управление на 
качеството, околна среда и здраве и 
безопасност при работа                                                                           

33,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

8,2  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г.  Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 



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

44 Ремонт на хидравличните системи на 
самоходни стрелови кранове на площадка 
Белене

35,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

45 Изготвяне на анализ за съответствие на 
документацията, разработена за изграждане 
на проект АЕЦ Белене с актуалните 
нормативно-технически изисквания по 
безопасност и изготвяне на концептуални 
проектни решения

2306,0 Договаряне без 
предварителна покана за 
участие

 чл. 138 във вр. с чл. 
79, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

46 Изграждане на станции за зареждане на 
електрически автомобили

90,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

47 Извънгаранционен сервиз и ремонт на 
климатична и вентилационна техника в 
сградите на НЕК ЕАД - ЦУ и почивни бази

15,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

3,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

48 Услуги по ремонт и поддържане на 
оборудване в почивните домове на НЕК ЕАД 

17,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

1,9  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

49 Извършване на хигиенни услуги в сградата на 
НЕК ЕАД - ЦУ, ул. "Веслец" №5, гр. София

50,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

38,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание
Събиране на оферти 
с обява                               

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

50 Осигуряване на самолетни билети и хотелски 
настанявания при служебни пътувания в 
страната и чужбина на служители от НЕК ЕАД и 
нейните поделения

35,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

12,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

51 Избор на изпълнител за предоставяне на 
финансови услуги от кредитни институции за 
нуждите на НЕК ЕАД

2209,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 673,0  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Събиране на 
оферти с обява 

 чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

52 Денонощна въоръжена охрана на обекти на 
НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции

13421,3  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 11806,4  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл. 132 от ЗОП 

53 Обслужване на работниците и служителите на 
НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в 
изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ

12,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

7,7  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Директно възлагане  чл. 20, ал. 4 от ЗОП 



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

54 Техническо обслужване, презареждане и 
хидростатично изпитване на устойчивост на 
носимите и возими пожарогасители в обектите 
на ЦУ и предприятията на НЕК ЕАД за срок от 
две години

30,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

-

55 Осъществяване на технически надзор на 
съоръжения с повишена опасност /СПО/ от 
лицензирано лице в обектите на НЕК ЕАД в 
обособени позиции

22,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

6,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание
Директно възлагане                             

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП
чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

56 Абонаментно поддържане на асансьори в 
обектите на НЕК ЕАД в обособени позиции

70,0  Публично състезание  чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

52,6  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Публично 
състезание 

 чл. 176 във вр. с чл. 
20, ал. 2 от ЗОП 

57 Извършване на външна оценка за осигуряване 
на качеството на одитната дейност на отдел 
"Вътрешен одит" в "Национална електрическа 
компания" ЕАД

5,0 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

58 Услуги по компютърно обучение в обособени 
позиции за нуждите на НЕК ЕАД

61,9 Събиране на оферти с обява  чл. 186 във вр. с чл. 
20, ал. 3 от ЗОП 

59 Ремонт на таблени затвори във водовземна 
кула за ВЕЦ "Пещера"

980,0  Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

60  Услуги за провеждане на обучение на 
персонала за 2022г.      

187,7
 директно възлагане 

12,1  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

Директно възлагане чл. 20, ал. 4 от ЗОП

61
Доброволно здравно осигуряване, чрез мед. 
застраховка 

518,6

 Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

381,5  01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г. 

 Открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

37564,0 13291,2
Общо разходи 97612,6 15741,4
Общо разходи за услуги


