
"Топлофикация София" ЕАД Период на отчитане:
План: 01.01.2022 - 31.12.2022 г.

Отчет: 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

Предмет

(Описание на разхода)

Прогнозна стойност

(хил. лв. без ДДС)
Вид процедура по ЗОП 

Правно основание по 

ЗОП

Фактическа стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период Вид процедура по ЗОП 

Правно основание по 

ЗОП

І. Разходи за доставки

1  горива за автотранспорт 521                               договаряне без покана за участие  чл.79, ал.1 от ЗОП 522                                        01.01.2021 - 31.12.2021  договаряне без покана за участие  чл.79, ал.1 от ЗОП 

2  питейна вода 372                               неприложимо  неприложимо 362                                        01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

3  работно облекло 250                               публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 181                                        01.01.2021 - 31.12.2021  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

4  предпазно облекло 15                                 публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 42                                           01.01.2021 - 31.12.2021  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

5  канцеларски материали 70                                 публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 78                                           01.01.2021 - 31.12.2021  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

6  основни материали 3 605                            неприложимо  неприложимо 2 780                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

7  инструменти 10                                 неприложимо  неприложимо 29                                           01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

8  ел енергия- администрация 60                                 неприложимо  неприложимо 42                                           01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

9  горива за производство 600 640                       неприложимо  неприложимо 486 692                                 01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

10  вода за производство 7 031                            неприложимо  неприложимо 6 949                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

11  химикали 1 210                            открита процедура  чл. 132 от ЗОП 1 056                                     01.01.2021 - 31.12.2021  открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

12  eл.енергия купена 6 573                            неприложимо  неприложимо 6 088                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

13  купена топлинна енергия 65                                 неприложимо  неприложимо 72                                           01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

620 423 504 893

ІІ. Разходи за строителство

1  Инвестиции в топлоизточниците 75 902      неприложимо  неприложимо 23 945                                   01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

2  Инвестиции в ТПМ 42 104      неприложимо  неприложимо 17 893                                   01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

118 006 41 838

1  разходи за поддържка 7 701                            неприложимо  неприложимо 7 522                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

2  застраховки 1 230                            открита процедура  чл. 132 от ЗОП 1 035                                     01.01.2021 - 31.12.2021  открита процедура  чл. 132 от ЗОП 

3  пощенски разходи и телефони 433                               неприложимо  неприложимо 425                                        01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

4  медийни услуги 149                               неприложимо  неприложимо 68                                           01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

6  въоръжена охрана 3 992                            открита процедура  чл. 132 3 382                                     01.01.2021 - 31.12.2021  открита процедура  чл. 132 

7  противопожарна охрана 30                                 директно възлагане чл.20, ал.4 от ЗОП -  01.01.2021 - 31.12.2021  директно възлагане  чл.20, ал.4 от ЗОП 

8  наеми 22                                 неприложимо  неприложимо 20                                           01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

9  ползване  на съоръжения 109                               неприложимо  неприложимо 106                                        01.01.2021 - 31.12.2022  неприложимо  неприложимо 

10  проверка уреди 491                               неприложимо  неприложимо 704                                        01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

11  копирни услуги и печат материали 145                               публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 153                                        01.01.2021 - 31.12.2021  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

12  консултантски услуги 820                               неприложимо  неприложимо 772                                        01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

13  съдебни и нотариални разходи 5 000                            неприложимо  неприложимо 7 360                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

14  квалификация 270                               неприложимо  неприложимо 107                                        01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

15  одит и оценка 300                               неприложимо  неприложимо 71                                           01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

16  дялово разпределение на топлинна енергия 9 740                            неприложимо  неприложимо 9 306                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

17  разходи за инкасиране на топлинна енергия 4 009                            неприложимо  неприложимо 3 901                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

18  печат и доставка на фактури 1 696                            неприложимо  неприложимо 1 753                                     01.01.2021 - 31.12.2021  неприложимо  неприложимо 

36 138 36 685

Общо разходи 774 567 583 416

Приложение № 1, към чл. 6 на НАРЕДБА № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно 

или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

Наименование на търговското дружество:

Общо разходи за доставки

Общо разходи за строителство

ІІІ. Разходи за услуги

Общо разходи за услуги

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

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


