
"Електроенергие
н системен 
оператор" ЕАД

Период на 
отчитане:

01.01.2016-
31.12.2016

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 лиценз за активиране на модул за провеждане 
на опит на късо съединение и измерването на импеданс на 
к.с. към съществуващ уред Tettex 2293

5 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

2
Доставка на апарат - ултразвуков детектор с високи 
честоти за откриване на неплътности при въкуумиране 
казаните на системни автотрансформатори 

2 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

3
Доставка на пясъкоструйна машина за почистване на 
средногабаритни корпусни детайли (струйни и газови 
релета, фланци на проходни изводи 110 kV) 

5 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

4 Доставка на указателни знаци и табели  за електрически 
уредби и електропроводи 70 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

5 Доставка на 1 брой лекотоварен автомобил - шаси с 
двойна кабина и настройка-термоизолиран фургон     60 открита процедура чл. 132 106,835 2016 г. Открита 

процедура
чл. 103, ал. 1 

(отм.) 

6 Доставка и монтажа на адресируема пожароизвестителна 
система в сградата на ЦДУ/ТДУ „Запад“ 20 събиране на 

оферти с обява чл. 187 8,85 2016 г. Събиране на 
оферти с обява

чл.187, ал.1 от 
ЗОП

7 Доставка на лайт сорс и пауър метър комплект за 
дължина на вълната 850/1300 mm, принадлежности 5 събиране на 

оферти с обява чл. 187 2,494 2016 г.
Обява за 

събиране на 
оферти

чл.187, ал.1

8 Доставка на уред за измерване на пробивно напрежение 
на изолационно масло 5 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 9,5 2016 г. Публично 
състезание

чл. 18, ал. 1, т. 
12 от ЗОП

9 Доставка на уред за оценка изправността на акумулаторни 
батерии 4 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

10 Доставка на устройство за снемане на векторни диаграми 2 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

11 Доставка на самоходни моторни косачки 15 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

12 Доставка на разединители за ВН 2000 открита процедура чл. 132 575,16 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

13 Доставка на прекъсвачи за ВН 3600 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

14 Доставка на измервателни трансформатори за ВН 5000 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

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

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 Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен 

Забележка

Наименование на търговското 
дружество:
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15 Доставка на токоограничаващи реактори 2000 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

16 Доставка командни и релейни шкафове, лицеви панели и 
монтажни плочи (нова КС) 1000 КС чл. 141, ал. 1 26,49 2016 г. договаряне с 

обявление
чл.105, ал.11 от 

ЗОП (отм.)

17 Доставка на релета (нова КС) 1000 КС чл. 141, ал. 1 228,375 2016 г. договаряне с 
обявление

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

18 Доставка на напреженови и токови измервателни  
трансформатори за средно и ниско напрежение (нова КС) 1000 КС чл. 141, ал. 1 75,072 2016 г. договаряне с 

обявление
чл.105, ал.11 от 

ЗОП (отм.)

19 Доставка на прекъсвачи за Ср.Н.(КС) 3000 КС чл. 141, ал. 1 х 2016 г. х х

20 Доставка на прекъсвачи за Ср.Н. 150 по КС чл. 142, ал. 1 14,29928 2016 г. Открита 
процедура

Чл.103, ал.1 от 
ЗОП (отм.) 

21 Доставка на разединители за Ср.Н.(КС) 500 КС чл. 141, ал. 1 х 2016 г. х х

22 Доставка на разединители за Ср.Н. 70 по КС чл. 142, ал. 1 575,16 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

23 Доставка на цифрови релейни защити за Ср.Н.( КС) 3000 КС чл. 141, ал. 1 х 2016 г. х х
24 Доставка на цифрови релейни защити за Ср.Н. 650 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
25 Доставка на вентилни отводи (КС) 500 КС чл. 141, ал. 1 х 2016 г. х х
26 Доставка на вентилни отводи 100 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

27 Доставка на токови и напреженови трансформатори за 
средно и ниско напрежение 100 по КС чл. 142, ал. 1 47,229 2016 г. СПП

чл.105,ал.11  
процедура на 
договаряне

(отм.)

28 Доставка командни и релейни шкафове, лицеви панели и 
монтажни плочи 100 по КС чл. 142, ал. 1 6,837 2016 г. договаряне с 

обявление
чл.105, ал.11 от 

ЗОП (отм.)

29
Доставка на активни съпротивления за заземяване 
звездния център на силови трансформатори на страна 20 
kV

175 открита процедура чл. 132 135,55 2016 г. Открита 
процедура

Чл.103, ал.1 от 
ЗОП (отм.) 

30 Доставка на акумулаторни батерии 710 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

31 Доставка на токоизправители 40 А/220 V DC 160 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 67,6 2016 г. Открита 

процедура
Чл.103, ал.1 от 

ЗОП (отм.) 

32 Доставка на разединители за напрежение 110 kV 200 открита процедура чл. 132 575,16 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

33 Доставка на прекъсвачи за напрежение 110 kV 200 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

34 Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 
110 кV 600 открита процедура чл. 132 793,911 2016 г. договаряне с 

обявление
чл.105, ал.11 от 

ЗОП (отм.)

35 Доставка на алуминиево-стоманени проводници и 
стоманени въжета 100 по РС чл. 103, ал. 2,              

т. 10 /отм. ЗОП/ 149,015 2016 г. Договаряне без 
обявление

Чл.103, ал.2, 
т.10 от ЗОП 

(отм.) 

36 Доставка на арматура за ВЛ високо напрежение 50 по РС чл. 103, ал. 2,              
т. 10 /отм. ЗОП/ 113,32891 2016 г. Договаряне без 

обявление

Чл.103, ал.2, 
т.10 от ЗОП 

(отм.) 

37 Доставка на арматура за ВЛ високо напрежение 30 по РС чл. 103, ал. 2,              
т. 10 /отм. ЗОП/ 2016 г.
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38
Доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични 
влакна (OPGW), подземен оптичен кабел  (OPUG), 
арматура и аксесоари

750 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

39 Доставка на изолатори полимерни  и междуфазни 
(дистанционери) за ВЛ  високо напрежение 50 по РС чл. 103, ал. 2,              

т. 10 /отм. ЗОП/ 68,15 2016 г. Договаряне без 
обявление

Чл.103, ал.2, 
т.10 от ЗОП 

(отм.) 

40 Доставка на апарати за физикохимични и електрофизични 
измервания 150 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

41 Доставка на 3 броя шунтови реактори 4500 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

42 Доставка на метали 80 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 68,04 2016 г. Договаряне без 

обявление
Чл.103, ал.2, т.9 
от ЗОП (отм.) 

43 Доставка на метали 60 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж. ред № 42 2016 г. вж. ред № 42 вж. ред № 42

44 Доставка на метали 80 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж. ред № 42 2016 г. вж. ред № 42 вж. ред № 42

45 Доставка на строителни материали (КС) 800 КС чл. 141, ал. 1 х 2016 г. х х

46 Доставка на материали за боядисване и технически 
уплътнители 60 по КС чл. 142, ал. 1 66,8 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

47 Доставка на строителни продукти и готови бетонови 
елементи 60 по КС чл. 142, ал. 1 112,00891 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

48 Доставка на облицовки и настилки 5 по КС чл. 142, ал. 1 6,14475 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

49 Доставка на работни обувки 280 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 380,1793 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 
(отм.)

50 Доставка на работно облекло 700 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 192,1259 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 
(отм.)

51 Доставка на средства за корекция на зрението  (очила 
и/или контактни лещи) 500 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 33,889 2016 г. Открита 
процедура

чл.103, ал.1
(отм.)

52 Доставка на електрозащитни средства 150 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

53 Доставка на консумативи за офис техника 200 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 448,37933 2016 г. Договаряне с 

обявление
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)

54 Доставка на офис обзавеждане 70 събиране на 
оферти с обява чл. 187 43,923 2016 г. публична 

покана чл.14, ал. 5

55 Доставка на канцеларски материали 65 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 59,02856 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11, 
отм.

56 Доставка на канцеларски материали с лого на ЕСО ЕАД 30 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х
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57 Доставка на минерална/трапезна/изворна вода 300 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 21,6444 2016 г. Открита 

процедура
чл. 103, ал. 1 

(отм.) 

58 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за обекти на ЦУ на ЕСО ЕАД 65 открита процедура чл. 132 8,30593 2016 г. Договаряне без 

обявление
чл. 103, ал. 2,  т. 

2 (отм.) 

59 Доставка на санитарни препарати и консумативи 170 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 179,32866 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 от 
ЗОП

 (отм.)

60 Доставка на течни горива за МПС 6000 открита процедура чл. 132 843,75 2016 г. договаряне без 
обявление

чл.103, ал.2, т.9
(отм.)

61 Доставка на автомобилни гуми 70 по КС чл. 142, ал. 1 136,925 2016 г. договаряне с 
обявлени

чл.103, ал.2, т.9
(отм.)

Посоченият разход е 
за доставка по 2 бр. д-

ри

62 Доставка на автомобилни гуми 150 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 61 2016 г. вж. ред № 61 вж. ред № 61

63 Доставка автовишки 5400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

64 Доставка на високопроходими автомобили 1490 открита процедура чл. 132 638 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

65 Доставка на леки и лекотоварни автомобили 1460 открита процедура чл. 132 106,835 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

66 Доставка на товарни автомобили 945 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

67 Доставка на специализирана автомобилна техника 1910 открита процедура чл. 132 56,1 2016 г. Открита 
процедура чл.18 ал.1,т.1

68 Доставка на моторни инструменти 90 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 30,3 2016 г. РС чл.103, ал.2, т.10 

(отм.)

69 Доставка на резервни части за моторни инструменти 10 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 116,681 2016 г. чл.103, ал.2, 

т.10 (отм.) 01379-2014-0111

70 Доставка на резервни части за моторни инструменти 90 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж. ред № 69 2016 г. вж. ред № 69 вж. ред № 69

71 Доставка на ръчни инструменти и резервни части за тях 150 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

72 Доставка на електрически инструменти и резервни части 
за тях 150 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

73 Доставка на офис техника ( РС ) 150 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 118,242 2016 г. Договаряне без 

обявление 
чл. 103, ал. 2,  т. 

10  (отм.) 

74 Доставка на офис техника 80 по РС чл. 103, ал. 2,              
т. 10 /отм. ЗОП/ вж. ред № 73 2016 г. вж. ред № 73 вж. ред № 73

75 Доставка и внедряване на решение за дедупликация и 
архивиране на данни 2500 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

76 Развитие и разширение на мрежова  и сървърна 
инфраструктура 600 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

77 Доставка на компютърна техника 800 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х
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78 Доставка на периферна техника 300 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

79 Изграждане на резервен център за съхранение и 
обработка на данни EBRD 4400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

80 Развитие на  ГИС за електропреносната мрежа на ЕСО 
ЕАД    1400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

81 Осигуряване поддръжка продукти Майкрософт и доставка 
на нови лицензи 1500 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

82 Доставка на статични електромери 1000 открита процедура чл. 132 1267,56 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

83 Доставка на комуникационни устройтва за дистанционно 
четене на електромери 45 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

84

Софтуерен модул за автоматизирано създаване на модели 
за потокоразпределение по процедурата за прогнозиране 
на ограниченията в преносната мрежа вътре в деня – IDCF 
(Intra Day Congestion Forecasts).

300 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

85 Доставка на инвертори 10 kVA 400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

86 Доставка на ВЧ канали 900 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

87 Доставка на диспечерски телефонни комутатори 560 открита процедура чл. 132 809,817 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

Комутаторите са част 
от процедура за 
Доставка на РЗ, 

локални контролери, 
комутатори и други 

усткройства за 
интегреране на 
телемеханични 

системи

88
Ремонт на повредени модули и доставка на нови за 
поддържане и разширение на устройства 1662 MSC, 1650 
MSC, 1660 SM

100 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

89 Доставка на вентилно-регулирани киселинни 
акумулаторни батерии за нуждите на АСДУ 40 по РС чл. 103, ал. 2,              

т. 10 /отм. ЗОП/ 197,995 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

90 Доставка на вентилно-регулирани киселинни 
акумулаторни батерии за нуждите на АСДУ 30 по РС чл. 103, ал. 2,              

т. 10 /отм. ЗОП/ вж. ред № 89 2016 г. вж. ред № 89 вж. ред № 89

91 Доставка на гелови киселинни акумулаторни батерии за 
нуждите на АСДУ 102 по РС чл. 103, ал. 2,              

т. 10 /отм. ЗОП/ вж. ред № 89 2016 г. вж. ред № 89 вж. ред № 89

92 Доставка на гелови киселинни акумулаторни батерии за 
нуждите на АСДУ 50 по РС чл. 103, ал. 2,              

т. 10 /отм. ЗОП/ вж. ред № 89 2016 г. вж. ред № 89 вж. ред № 89

93 Доставка на гелови киселинни акумулаторни батерии за 
нуждите на АСДУ 190 по РС чл. 103, ал. 2,              

т. 10 /отм. ЗОП/ вж. ред № 89 2016 г. вж. ред № 89 вж. ред № 89

94 Доставка на климатична техника 100 открита процедура чл. 132 81,699 2016 г. Договаряне с 
обявление

Чл. 105, ал. 1 от 
ЗОП (отм.)
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно 
основание по ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура 
по ЗОП 

Правно 
основание по 

ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

95
Доставка на програмируеми измервателни 
преобразуватели за активна и реактивна мощност, ток, 
напрежение и честота

200 открита процедура чл. 132 27,29368 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

96 Доставка на токоизправители на 48 VDC за нуждите на 
АСДУ 200 открита процедура чл. 132 11,7 2016 г. Открита 

процедура
Чл.103, ал.1 от 

ЗОП (отм.) 

97 Доставка на цифрови регистратори за непрекъснат запис 44 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

98 Доставка на цифрови автоматични телефонни централи 200 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

99 Доставка на оптична телекомуникационна апаратура с 
функции за пренос на данни и команди  за УРЗ 850 открита процедура чл. 132 228,856 2016 г. Открита 

процедура
чл. 103, ал. 1 

(отм.) 

100
Програмен пакет за архивиране на метеорологични 
исторически данни и на прогнози за товара, почасовото 
производство от ВяЕЦ и ФЕЦ. 

30 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

101

Програмен пакет за ежедневно вероятностно моделиране 
на сумарната разполагаема мощност на ЕЕС с отчитане 
влиянието на ВЕИ и  на надеждностните показатели на 
конвенционалните генериращи мощности

50 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

102 Рехабилитация на климатична система на сграда 
ЦДУ/ТДУ Запад 120 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

103 Доставка и монтаж на автоматична метеорологична 
станция в п/ст Мизия 30 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

104
Доставка на софтуер DIGSI5 за настройка на релейни 
защити и автоматики на SIEMENS от серията SIPROTEC 
5 с лиценз за 10 работни места

10 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

105 Доставка на вентилатори за охладителни системи на 
трансформатори в п/ст „Хаджи Димитър” 15 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

106 Доставка на командни табла СН и ЦС за п/ст „Бухово” 30 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

107 Доставка на командни шкафове за п/ст „Д. Димитров” 25 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

108 Доставка и монтаж на моторни задвижвания за 
разединители 220 kV за п/ст „Казичане” 150 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 24,647 2016 г. публична 
покана 

чл.14, ал.4 от 
ЗОП (отм.)

Доставката е за 7 бр. 
моторни задвижвания

109 Доставка на мобилни токоизправители и мобилна 
акумулаторна батерия 45 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

110 Доставка на трансформатори за собствени нужди 30 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

111 Доставка на резервни части за токоизправител на AEG 10 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

112 Доставка на резервни части за токоизправител на 
Електрум 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

113 Доставка на резервни части за токоизправител на Бенинг 
или други 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)
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Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен 

Забележка

114 Доставка на кенотрон за 85 kV и 20 mA 21 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

115 Доставка на крепежни елементи 10 по КС чл. 142, ал. 1 1,77137 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 
СПП и КС - 
ограничена 
процедура

чл.105 ал.11 
(отм) и чл.18 

ал.1,т.2

116 Доставка на крепежни елементи 10 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 115 2016 г. вж. ред № 115 вж. ред № 115
117 Доставка на крепежни елементи 10 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 115 2016 г. вж. ред № 115 вж. ред № 115
118 Доставка на крепежни елементи 10 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 115 2016 г. вж. ред № 115 вж. ред № 115

119 Доставка на изолатори подпорни и проходни Ср.Н. 3 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

120

Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 
административни сгради, находящи се в гр. София, бул. 
Европа № 2 

8 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х

121

Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за п/ст 
„Своге“, п/ст „Самоков“, п/ст „Костенец“, п/ст 
„Априлово“, п/ст „Етрополе“ и п/ст „Елин Пелин“  

8 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х

122
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за п/ст 
„Ботевград“ и п/ст „Зелин“

1 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х

123 Доставка на клеми първична комутация 95 по КС чл. 142, ал. 1 36,75 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

Два д-ра за отчетния 
период

124 Доставка на клеми първична комутация 20 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 123 2016 г. вж. ред 123 вж. ред 123
125 Доставка на клеми първична комутация 50 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 123 2016 г. вж. ред 123 вж. ред 123

126
Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и 
сглобени единици за компютърно, офис, сървърно и 
мрежово оборудване

100 по КС чл. 142, ал. 1 635,95 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

127
Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и 
сглобени единици за компютърно, офис, сървърно и 
мрежово оборудване

200 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 126 2016 г. вж. ред 126 вж. ред 126

128
Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и 
сглобени единици за компютърно, офис, сървърно и 
мрежово оборудване

150 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 126 2016 г. вж. ред 126 вж. ред 126

129
Доставка на резервни части, компоненти, лицензи и 
сглобени единици за компютърно, офис, сървърно и 
мрежово оборудване

300 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 126 2016 г. вж. ред 126 вж. ред 126

130
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Благоевград

12 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х

131
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за обекти на ЕСО ЕАД, МЕР 
Благоевград

100 открита процедура чл. 132 23,223 2016 г. Договаряне без 
обявление 

чл.103,ал.2, т.2 
от ЗОП(отм.)
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 
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Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен 

Забележка

132 Доставка на КШ , КТ и РШ за п/ст „Лом”, „Бойчиновци” и 
„Бяла  Слатина” 65 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

133 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана 195 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

134 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за обекти ЕСО ЕАД, МЕР Плевен 36 открита процедура чл. 132 17,03368 2016 г. Договаряне без 

обявление
чл. 103, ал. 2, т. 
2 от ЗОП (отм.)

135
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Плевен

18 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х

136 Доставка на природен газ по фиксирани мрежи за МЕР 
Плевен 17 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 5,54231 2016 г. Договаряне без 

обявление
чл. 103, ал. 2, т. 
2 от ЗОП (отм.)

137 Доставка на топлинна енергия по фиксирани мрежи за 
МЕР Плевен 23 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х

138 Доставка на електроди 15 събиране на 
оферти с обява чл. 187 1,12372 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

139 Доставка на електроди 15 събиране на 
оферти с обява чл. 187 вж. ред № 138 2016 г. вж. ред № 138 вж. ред № 138

140 Доставка на консумативи за металообработване 20 събиране на 
оферти с обява чл. 187 7,83 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

141 Доставка на консумативи за металообработване 20 събиране на 
оферти с обява чл. 187 3,446 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

142 Подмяна централа за пожароизвестителна инсталация 3 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

143 Доставка на релейни шкафове за п/ст „Царевец” 56 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

144
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Горна 
Оряховица 

270 открита процедура чл. 132 Договаряне без 
обявление 2016 г. чл. 103, ал. 2, 

т.2, (отм.) 584887

145 Доставка на шкафове за п/ст „Горна Оряховица” 21 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

146 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за ЕСО ЕАД, МЕР Русе 65 открита процедура чл. 132 41,62584 2016 г. Договаряне без 

обявление 
чл.103, ал.2, т.2 
от ЗОП (отм.)

147 Доставка на хидравлични инструменти и резервни части 
за тях 68 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

148 Доставка на електроматериали и консумативи 120 по КС чл. 142, ал. 1 103,17911 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

Посоченият разход е 
по2 д-ра за отчетния 

период

149 Доставка на електроматериали и консумативи 60 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 148 2016 г. вж.ред № 148 вж.ред № 148
150 Доставка на електроматериали и консумативи 120 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 148 2016 г. вж.ред № 148 вж.ред № 148
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Предмет
(Описание на разхода)
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стойност
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Забележка

151 Доставка на командни шкафове за п/ст „Търговище 1” и 
„Търговище 2” = на поз 72,74,91,103 80 по КС чл. 142, ал. 1 77,01 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11, 
отм.

Посоченият разход е 
за доставка на 

ком.шкафове по 
подстанции за 4 бр. 

сключени 4 д-ра 
152 Доставка на 3 броя  лицеви панела за п/ст „Мадара” 5 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 151 2016 г. вж. ред 151 вж. ред 151

153 Доставка на командни табла за п/ст „Шумен 1” и „Шумен 
Запад” 34 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 151 2016 г. вж. ред 151 вж. ред 151

154 Доставка на 2 броя табла за тягова п/ст на БДЖ 
„Хитрино”и БДЖ „Търговище” 2 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред 151 2016 г. вж. ред 151 вж. ред 151

155 Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 
kV 112 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

156 Доставка на уред за измерване на съпротивление на 
заземителна инсталация 4 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

157 Доставка на уреди за измерване на съпротивление на 
намотки на трансформатори 30 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

158 Доставка на уред за изпитване на токови трансформатори 5 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

159 Доставка на автоматични включватели на резерва 3 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

160 Доставка на лицеви панели за изграждане на система за 
управление в п/ст „Варна запад” 4 по КС чл. 142, ал. 1 126,485 2016 г. Договаряне без 

обявление

чл.105, ал.11 от 
ЗОП

 (отм.)

За доставка на лицеви 
панели и ком.табла 

има 7 д-ра, по които са 
направени разходи

161 Доставка на комадни шкафове за п/ст „Комуна” 30 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 160 2016 г. вж. ред № 160 вж. ред № 160
162 Доставка на командни табла за п/ст „Твърдица” 30 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 160 2016 г. вж. ред № 160 вж. ред № 160

163 Доставка на командно-релейни шкафове за ремонт полета 
400 kV в п/ст „Варна” 15 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 160 2016 г. вж. ред № 160 вж. ред № 160

164 Доставка на шкафове СН за п/ст „Девня 1” 16 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 160 2016 г. вж. ред № 160 вж. ред № 160

165 Доставка на шкафове, лицеви панели и монтажни плочи 101 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 160 2016 г. вж. ред № 160 вж. ред № 160

166 Доставка на лицеви панели за ЦРЗ за 110 kV  и табла 
собствени нужди в п/ст „София запад” 99 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 160 2016 г. вж. ред № 160 вж. ред № 160

167 Доставка на лицеви панели за монтаж на ЦРЗ за Ср. Н. 60 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 160 2016 г. вж. ред № 160 вж. ред № 160

168 Доставка на топлинна енергия  по фиксирани мрежи  за 
МЕР Варна и ТДУ Изток 45 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 8,67097 2016 г. Договаряне без 

обявление

чл.93 т.1. от 
ЗОП, по реда на 
чл.103 ал.2, т.2 

от ЗОП(отм)

169
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Варна и 
МЕПР Добрич  

30 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

170 Доставка на материали за боядисване и технически 
уплътнители 40 по КС чл. 142, ал. 1 66,8 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

Page 9 of 44



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

Забележка

171 Доставка на строителни продукти и готови бетонови 
елементи 40 по КС чл. 142, ал. 1 112,00891 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

172 Доставка на облицовки и настилки 5 по КС чл. 142, ал. 1 6,14475 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

173 Доставка на 3 комплекта земни ножове за разединители 
тип NSA123/1600 25 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 57,912 2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4 
ЗОП (отм.)

д-ката е за 8 комплекта

174 Доставка на автоматични регулатори на напрежение 65 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

175
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Бургас на територията на област Бургас 

10 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 3,28448 2016 г. Договаряне без 
обявление   

чл.103, ал.2, т.2 
ЗОП (отм.)

176
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Бургас на територията на област Ямбол 

4 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 вж. ред № 175 2016 г. вж. ред № 175 вж. ред № 175

177
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Бургас на територията на област Сливен

1 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 вж. ред № 175 2016 г. вж. ред № 175 вж. ред № 175

178
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Бургас на територията на област Ст. Загора 

1 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 вж. ред № 175 2016 г. вж. ред № 175 вж. ред № 175

179 Доставка на природен газ по фиксирани мрежи за МЕР 
Бургас 10 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 3,07073 2016 г. Договаряне без 

обявление   
чл.103, ал.2, т.2 

ЗОП (отм.)

180 Доставка на проходни изолатори 20 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

181
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по 
фиксирани мрежи за обекти на ЕСО ЕАД МЕР Стара 
Загора

5 открита процедура чл. 132 5,747 2016 г. договаряне без 
обявление 

чл.103, ал.2, т.2 
от ЗОП (отм.)

182
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Стара Загора на територията на област Ст. Загора 

17 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 3,60964 2016 г. договаряне без 
обявление 

чл.103, ал.2, т.2 
от ЗОП (отм.)

183
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Стара Загора на територията на област Сливен

12 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 вж ред №182 2016 г. вж ред №182 вж ред №182

184 Доставка на топлинна енергия по фиксирани мрежи за 
МЕР Стара Загора 2 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно 
основание по ЗОП
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Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен 

Забележка

185 Доставка на инсталационни материали, лампи и 
осветителни тела 150 по КС чл. 142, ал. 1 182,11461 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11, 
отм.

През отчетния период 
има извършени 

разходи по два д-ра на 
посочената стойност

186 Доставка на инсталационни материали, лампи и 
осветителни тела 30 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 185 2016 г. вж.ред № 185 вж.ред № 185

187 Доставка на инсталационни материали, лампи и 
осветителни тела 150 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 185 2016 г. вж.ред № 185 вж.ред № 185

188 Доставка на релета помощни 170 по КС чл. 142, ал. 1 228,3778 2016 г. договаряне с 
обявление

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

През отчетния период 
има извършени 

разходи по три д-ра на 
посочената стойност

189 Доставка на измервателна апаратура 5 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

190
Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на 
МЕР Хасково

21 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 х 2016 г. х х

191 Доставка на мотокар 25 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

192 Доставка на кабели и изолирарни проводници 700 по КС чл. 142, ал. 1 1387,3223 2016 г. чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.) 01379-2014-0136

През отчетния период 
има извършени 

разходи по два д-ра на 
посочената стойност

193 Доставка на кабели и изолирарни проводници 700 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 192 2016 г. вж. ред № 192 вж. ред № 192
194 Доставка на кабели и изолирарни проводници 800 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 192 2016 г. вж. ред № 192 вж. ред № 192

195 Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на АББ 80 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

196 Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс 60 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

197 Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип ММО 60 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

198 Доставка на разединители за Ср.Н. 30 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

199 Доставка на максимално напреженова автоматика 8 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 24,795 2016 г. Публична 

покана
чл.14, ал.4

(отм.)

200 Доставка на уред за комплексен анализ на газ SF6 30 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 27,18 2016 г. Публично 

състезание чл.18, ал.1, т.12

201 Доставка на уред за уред за измерване на изолационно 
съпротивление с изпитателно напрежение 5000 V 24 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 x 2016 г. x x

202 Доставка на материали за поддържане и преработка на 
енергетични масла - белилна пръст 31 събиране на 

оферти с обява чл. 187 29,876 2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

203 Доставка на материали за поддържане и преработка на 
енергетични масла - антиоксидант 14 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

204 Доставка на свежо минерално масло 20 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно 
основание по ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура 
по ЗОП 

Правно 
основание по 

ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

77 213,20 13 123,10

ІІ. Разходи за строителство

206 Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Долни Дъбник” 4 500 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

207 Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Ардино” 3 400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

208 Реконструкция на ОРУ 110 кV в п/ст 4 000 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

209 Рехабилитация на ОРУ 110 kV и премахване на репера на 
шини 110 kV в п/ст „Пловдив” 10 650 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

210
Проектиране, изграждане, доставка и монтаж на 
съоръжения и въвеждане в експлоатация на трета и пета 
колона в ОРУ 400 kV на п/ст „Марица изток” 

8 220 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

211
Изграждане на първа колона и изводно поле в ОРУ 400 
kV на п/ст „Марица изток 3” за нова ВЛ 400 kV  до п/ст 
„Марица изток”  

2 000 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

212
Изграждане на нови колони с два прекъсвача и едно 
изводно поле за нова ВЛ 400 kV в п/ст „Варна” и п/ст 
„Бургас”

5 400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

213 Изграждане на нова командна сграда и път в ОРУ ТЕЦ 
Пловдив 5 086 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

214
Преместване на АТ 220/110 kV, изграждане на 
пожарогасене и собствени нужди 38,5 kV в п/ст „ТЕЦ 
Варна”        

1 400 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

215 Изграждане нова ЗРУ 20 кV в п/ст „Горна Оряховица” 3 100 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

216 Реконструкция на ЗРУ 20 кV в п/ст „Славейков” 2 000 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

217 Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст „Добруджа” 700 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

218
Проектиране, доставка, изграждане, монтаж и въвеждане 
в експлоатация на кондезаторни батерии в п/ст „ТЕЦ 
Варна”

1 700    открита процедура чл. 132 36,84648 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.) 

Посоченият разход е 
същият предмет, но в 

п/ст Варна Север

219 Ремонт  на ВЛ 110 кV „Граничар” 4 000    публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 720,18308 2016 г. Открита 

процедура
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) 

Посоченият разход е 
за ремонт на ВЛ 110 

кV "Вишегра-
Граничар"

220 Ремонт на ВЛ 110 кV „Руда” 650 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

221 Реконструкция на ВЛ 110 kV „Панорама” 2 300 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

222 Ремонт на ВЛ 110 kV „Азот - Дракон” 1 000    публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

223 Ремонт  на ВЛ 110 кV „Странджа” 2 600    публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

Общо разходи за доставки
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 
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Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период
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по ЗОП 

Правно 
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Номер 
по ред

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

Забележка

224 Ремонт на ВЛ 110 kV „Скалите” 150    събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

225 Реконструкция на ВЛ „Арда” 110 kV от п/ст „Д. Канев” до 
ст. № 88 4 000    публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 2460,48115 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.) 

Посоченият разход е 
за участъка от ст.№89-

151

226 Изместване на ВЛ 220 kV „Овчарица” 4 000    публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

227 Ремонт за обособяване на канцеларии в сграда на 
територията на п/ст „Димитър Димитров” 400 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

228 Подмяна на портали в ОРУ 220 кV на п/ст „Марица Изток 
2” 2 100    публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

229 Строително-монтажни работи на сгради и обекти от 
електропреносната мрежа (КС) 15 000    КС чл.141, ал. 1 х 2016 г. х х

230 Изграждане на втори подход на сграда ЦДУ и оформяне 
на пространство около него 40 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

231 Разрушаване жилищена сграда и изграждане на ограда в 
п/ст  „Брусарци” 95 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

232 Изграждане на система за управление в ОРУ 220 kV на 
п/ст "Марица изток 3"                                                                                  160 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

233 Изграждане на оптична свързаност между ЦДУ и п/ст 
„Военна рампа” в изградена канална мрежа на БТК 50 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

234 Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV 
„Кубратово” 90 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

235 Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV 
„Златия - Огоста” и „Ботево - Дончево” 1 160 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

236 Телемеханизиране на п/ст „Тополовград” 30 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

237 Ремонт  на гаражи с подмяна на врати  и сервизно 
помещение в ТДУ Запад 7 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

238 Ремонт фасада на ЗРУ в п/ст „Модерно предградие” 95 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

239 Ремонт сграда на ЗРУ 10 kV в п/ст „Красно село” 95 по КС чл. 142, ал. 1 118,70418 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105 ал.11 
(отм)

Посоченият разход е 
ремонт на покрив на 

п/ст Кр.село

240 Ремонт вътрешен на сграда в п/ст „Бухово” 40 по КС чл. 142, ал. 1 95,97175 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105 ал.11 
(отм)

Посоченият разход е 
за ремонт покрив, 

фасада и канализация 
п/ст Бухово

241 Ремонт водопровод п/ст „Металургична” 10 по КС чл. 142, ал. 1 47,5103 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105 ал.11 
(отм)

Посоченият разход е 
за ремонт покрив в 
п/ст Металургична

242 Ремонт на ограда в п/ст „Искър Индустрия” 95    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

243 Ремонт работилница, помещения и санитарен възел в п/ст 
„Казичане” 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
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Вид процедура по 
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Забележка

244 Изграждане на защитна конструкция за топлообменик в 
п/ст „София юг” 15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

245 Ремонт на сгради в ЦПК 67 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
246 Ремонт на сгради в ЦЛЕМ 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
247 Ремонт ведомствени жилища в МЕР София град 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

248 Ремонт трансформаторно легло на АТ 401 и АТ 402 в  
п/ст „Металургична” 50    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

249 Възстановяване на антикорозионно покритие на масички 
и съоражения в ОРУ 110 kV на п/ст „Казичане” 10    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

250 Възстановяване на антикорозионно покритие на 
съоражения и портали в ОРУ 110 kV на п/ст „Банкя” 25    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

251 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 110 kV „Камен дел” 12    по КС чл. 142, ал. 1 166,188 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

Посоченият разход е 
за 4 д-ра за 

антикорозионно 
покритие и надписи на 

ВЛ и 

252
Възстановяване на антикорозионно покритие на масички 
и портали в ОРУ 110 кV в п/ст „Бобов дол” и силови 
трансформатори в подстанции

46 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

253 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 400 kV „Мургаш” 150    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

254 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 110 kV „Страцин”  45    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

255 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 110 кV „Церово/Тодорка” 150 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

256 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 110 kV „Боровци” 10    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

257 Възстановяване на антикорозионно покритие на метални 
конструкции в ОРУ 110 kV на п/ст „Бонония” 41    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

258 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 220 кV „Вит” 250 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

259 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 110 кV „Сечен камък” 46 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

260 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ „Ружа" и ЕПО 110 кV „Ружа” 40 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

261 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ  110 кV  „Сърница” 17 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

262 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 220 kV „Коларов” 140    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

263 Възстановяване на антикорозионно покритие  на СРС на 
ВЛ 220 кV „Волов” 110    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

264 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 110 кV „Приморец” 180    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

265 Възстановяване на антикорозионно покритие на АТ 701 3 
бр. фази в п/ст „Варна” 30    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно 
основание по ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура 
по ЗОП 

Правно 
основание по 

ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

266 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС  на 
ВЛ  400 kV „Зорница”от  № 111 до № 144 150 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

267 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС на 
ВЛ 400 kV „Мъдрец” 160 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

268 Възстановяване на антикорозионно покритие на АТ 220 в 
п/ст „Марица изток” 12 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

269 Възстановяване на антикорозионно покритие на 
съоръжения в ОРУ 110 kV на „ТЕЦ Марица 3” 50    по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

270 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС  на 
ВЛ 400 kV „Родопи ” от п/ст „Пловдив” до ст. № 84 320 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

271 Възстановяване на антикорозионно покритие на СРС  на 
ВЛ 110 кV „Белмекен-Семчиново” от ст.№ 64 до ст.№ 115 75 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 251 2016 г. вж. ред № 251 вж. ред № 251

272 Ремонт на разединители 110 kV в п/ст „Красно село” 120 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 19,967 2016 г. Публична 

покана
чл.14, ал.4

(отм.)

Посоченият разход е 
ремонт на 

разединители в п/ст 
София юг

273 Ремонт на разединители 110 kV в п/ст „Димитър 
Димитров” 40 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж ред № 272 2016 г. вж ред № 272 вж ред № 272

274 Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за охрана и видеонаблюдение  в п/ст „Бухово” 150    публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

275 Изграждане на система за видеонаблюдение и 
периметрова охрана в п/ст „Казичане” 52 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

276 Ремонт на периметрова охрана и видеонаблюдение в п/ст 
„София юг” 60    събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

277 Ремонт ограда с направа на транспортни врати на п/ст 
„Марек” 60 по КС чл. 142, ал. 1 33,67 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

Посоченият разход е 
за ремонт ограда в п/ст 

Плевен Изток

278 Ремонт ограда на ОРУ110 kV в п/ст „Русе” 50 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 277 2016 г. вж.ред № 277 вж.ред № 277 
279 Ремонт ограда на п/ст „Рудозем” 30 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 277 2016 г. вж.ред № 277 вж.ред № 277 

280 Ремонт на кабелни канали в ОРУ 110 kV и фундаменти на 
Тр 1 и Тр 2 в п/ст „Кракра” 25 по КС чл. 142, ал. 1 28,41801 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105 ал.11 
(отм)

Посоченият разход е 
за ремонт и укрепване 

на масички и 
фундаменти в ОРУ 110 

kV, п/ст Бухово

281 Ремонт фундаменти на съоръжения 110 кV в п/ст 
„Кюстендил” 25 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

282 Ремонт фундаменти на съоръжения и портали ОРУ 110 
кV, ограда и външна канализация в п/ст „Бов” 68 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

283 Подмяна чакъл под трансформатори в подстанциите на 
МЕР София област 15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

284
Ремонт на външна oграда и портални врати в п/ст 
„Радомир” и ремонт на помещения в п/ст „Червена 
могила”

80 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 
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основание по ЗОП

Фактическа 
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(хил. лв. без ДДС)
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по ЗОП 

Правно 
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ЗОП
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по ред

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

Забележка

285
Вътрешен ремонт на помещения в п/ст „Бабино” и ремонт 
фасада на командно-административна сграда и ЗРУ 20 kV 
в п/ст „Бобов дол”

95 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

286 Ремонт фасада на командно-административна сграда и 
ЗРУ 20 kV в п/ст „Калища” 93 по КС чл. 142, ал. 1 24,637 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

Посоченият разход е 
за Ремонт фасади на 

Командно-
административна 

сграда в п/ст 
Юбилейна 

287 Ремонт покрив на ЗРУ 20кV в п/ст „Костенец” 9 по КС чл. 142, ал. 1 4,77572 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

Посоченият разход е 
за Ремонт покрив и 

фасада на командно-
административна 

сграда п/ст Кубрат

288 Отводняване на кабелни канали в ОРУ 110 кV  в п/ст 
„Елин Пелин” 25 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

289

Ремонт площадки и фундаменти на съоръжения 110 kV и 
подмяна на чакъл под силови трансформатори в п/ст 
„Ботевград”, и  ремонт покрив, помещение и пътеки 
около КРУ в п/ст „Зелин” 

84 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

290 Изграждане на ограда,  ремонт пътни настилки, 
канализация, транспортен вход  площадка Орион 250 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

291 Реконструкция на транспортен вход ЦС Запад Гара Искър 14 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

292 Овладяване на габарит на ВЛ  110 kV „Варовик“ чрез 
призматично удължение 45 събиране на 

оферти с обява чл. 187 31,54537 2016 г. Открита 
процедура чл.18 ал.1,т.11

Посоченият разход е 
за Овладяване на 

нарушени габарити на 
ВЛ 110 kV Бусманци и 
ВЛ 110 kV Минзухар - 

Теменуга 

293
Наемане на строителни машини и оборудване с оператор 
за овладяване на габарит на електропроводи чрез 
отнемане на земни маси 

21    събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

294 Възстановяване  заземители и фундаменти на СРС  на  ВЛ 
400 кV  „Люлин-Рударци” 95 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

295 Проектиране и изграждане на система за 
видеонаблюдение в п/ст „София запад” 60 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

296 Изграждане на СОТ на обекти на МЕР София област 9 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

297 Ремонт покриви командно-административна сграда и ЗРУ 
в п/ст „Петрич” 70 по КС чл. 142, ал. 1 33,58805 2016 г. Договаряне с 

обявление
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)

Посоченият разход е 
за Ремонт покрив ЗРУ 

в п/ст Крумовград 

298 Ремонт канализация повърхностни води в п/ст „Якоруда” 6 по КС чл. 142, ал. 1 9,84001 2016 г. Договаряне с 
обявление

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.)

Посоченият разход е 
за Ремонт канализация 

в п/ст Арпезос

299 Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 кV 
„Равен” 55 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно 
основание по ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
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по ЗОП 
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ЗОП
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по ред

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

Забележка

300 Осигуряване на габарит на ВЛ 110 kV „Неврокоп” в 
междустълбие ст. № 74 - ст. №75 40    събиране на 

оферти с обява чл. 187 41,61041 2016 г. Събиране на 
оферти с обява

чл.187, ал.1 от 
ЗОП

Посоченият разход е 
за Осигуряване на 

габарит на ВЛ 110 kV 
Металургия – Негован 

в

301 Вътрешно боядисване на ЗРУ 20 кV в п/ст „Бяла Слатина” 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

302 Ремонт на помещения за група ВЛ ВН и автотранспорт в
складова база гр. Видин 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

303 Ремонт покрив на гаражни клетки на автотранспорт при
складова база гр. Видин 46 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

304 Ремонт сграда на АП Петрохан 40 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

305 Ремонт фасадни стени на командно -административна 
сграда в п/ст „Белоградчик” 23 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

306 Ремонт покрив на ЗРУ и административна сграда в п/ст 
„Козлодуй” 25 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

307 Саниране стоманобетонови портали и фундаменти на 
съоръжения в ОРУ 110 kV на п/ст „Монтана 50 по КС чл. 142, ал. 1 55,28601 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

Посоченият разход е 
за Саниране на 

портали, фундаменти и 
масички в ОРУ 110 kV 

на п/ст „Каспичан"

308 Саниране портали, фундаменти и масички в ОРУ 110 kV 
на п/ст „Преслав” 65 по КС чл. 142, ал. 1 вж. ред № 307 2016 г. вж. ред № 307 вж. ред № 307 

309 Ремонт покрив на ЗРУ и командно - административна 
сграда в п/ст „Букьовци” 25 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

310 Укрепване сграда на ЗРУ 20 kV в п/ст „Видин 2” 150 по КС чл. 142, ал. 1 97 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

Посоченият разход е 
за Укрепване сграда на 

ЗРУ 20 кV на п/ст 
Жеравица

311 Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст 
„Бяла Слатина” 100    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

312 Наемане на строителни машини и оборудване с оператор 5    събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

313
Ремонт релейна зала и помещения АБ1 и АБ2 и 
изграждане на нова ограда на ОРУ 110 кV в п/ст „Плевен 
1”

80 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

314 Ремонт метални ръкави и покрив на ЗРУ 10,5 kV в п/ст 
„Мизия” 45 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

315 Подмяна улуци и цялостно външно боядисване на 
командна сграда и ЗРУ в п/ст „Левски” 22 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

316 Вътрешен ремонт помещение АБ в п/ст „Мелта” 12 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

317 Ремонт ЖБ фундаменти, масички с полимерно покритие и 
бетониране полета в ОРУ 110 kV на п/ст „Плевен 2” 60 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

318 Цялостен ремонт ЖБ фундаменти, масички, колони и 
ригели с полимерно покритие в п/ст „Троян 1” 55 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
ДДС)
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Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен 

Забележка

319 Монтиране на вентилатори в ЗРУ на п/ст „Сторгозия” 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

320 Ремонт покрив и топлоизолиране на сграда 
автотранспорт,  изграждане на навес паркинг 94 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

321 Ремонт покрив, топлоизолация на административна 
сграда и на МЕР Плевен 90    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

322 Ремонт  външни стълби  в ТДУ Север 14 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
323 Ремонт  помещения в ТДУ Север 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

324 Ремонт заземителна инсталация в ОРУ 110 кV на п/ст 
„Левски” 90 по КС чл. 142, ал. 1 89,00645 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

Посоченият разход е 
за Ремонт заземителна 
инсталация ОРУ 110 
kV на п/ст Гулянци

325 Ремонт заземителна инсталация в ОРУ 110 кV на п/ст 
„Тетевен” 90 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 324 2016 г. вж.ред № 324 вж.ред № 324

326 Ремонт на шинопроводи 10,5 kV от АТ-201 и АТ-202 в 
п/ст „Мизия” 18 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

327
Реконструкция на ВЛ 110 кV „Лавров” от ст.№ 139 до 
п/ст „Долни Дъбник” и подмяна на МЗВ с OPGW от п/ст 
„Плевен 1” до п/ст „Долни Дъбник” 

790    публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

328 Подмяна на МЗВ с OPGW на ВЛ 110 кV „Орел” 335 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

329 Наемане на строителни машини и оборудване с оператор 20 събиране на 
оферти с обява чл. 187 27,3054 2016 г. Събиране на 

оферти с обява
чл.187, ал.1 от 

ЗОП

Посоченият разход е 
направен през 

отчетния период по 3 
д-ра за наемане на 

строителна 
механизация

330 Наемане на строителни машини за повдигане на  ТМРУ- 
25000 в п/ст „Образцов Чифлик” 7    събиране на 

оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329

331 Наемане на строителни машини за възстановяване на 
подходи към ВЛ  високо напрежение 9    събиране на 

оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329

332 Наемане на строителни машини и оборудване с оператор - 
автокран при ревизия на силови трансформатори 4    събиране на 

оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329

333
Наемане на строителни машини и оборудване с оператор 
за възстановяване на подход към стълб № 357 на ВЛ 
„Отечество” и  стълбове №217 и №218 на ВЛ „Тича”

4    събиране на 
оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329

334
Наемане на стротелни машини с оператор - булдозер за 
почистване на просеки на електропроводи 110 и 220 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Варна

16 събиране на 
оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329

335 Наемане на строителни машини и оборудване с оператор 5    събиране на 
оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329

336 Наемане на строителни машини и оборудване с оператор 1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна 
стойност

(хил. лв. без 
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Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния Извършени разходи със същия обект и предмет през предходен 

Забележка

337 Наемане на строителни машини и оборудване с оператор 4    събиране на 
оферти с обява чл. 187 вж. ред № 329 2016 г. вж. ред № 329 вж. ред № 329

338
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Плевен 2”

150 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

339

Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система  в ЗРУ 20 кV в п/ст „Плевен 
1”

150 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

340
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Сторгозия”

150 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

341 Полагане на OPUG от стълб № 3 до Административната 
сграда на МЕПР Ловеч 70 събиране на 

оферти с обява чл. 187 x 2016 г. x x

342
Изграждане на фундаменти и масички за ВЧ 
кондензатори на  ВЛ 110 kV „Лозица” в п/ст „Белене” и в 
п/ст „Никопол”

15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

343 Ремонт на сграда гараж и помещения АБ в п/ст „Елена” 9 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

344 Ремонт на ограда и помещения в командно-
административна сграда в п/ст „Свищов” 12 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

345 Ремонт на покрив в п/ст „Балкан” 6 по КС чл. 142, ал. 1 33,58805 2016 г. Договаряне с 
обявление

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.)

Посоченият разход е 
за Ремонт покрив ЗРУ 

в п/ст Крумовград

346 Ремот на противопожарен водоем в п/с „Горна 
Оряховица” 12 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

347 Ремонт на кабелни канали в ОРУ 110 kV на п/с 
„Павликени” 7 по КС чл. 142, ал. 1 79,522 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

348 Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст 
„Габрово” 200    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

349 Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 кV „Чучура” 135 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

350 Ремонт дограма на ЗРУ 20 кV и командно-
административна сграда в п/ст „Бабово” 30 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

351 Ремонт водопроводно отклонение за п/ст „Борово” 65 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

352 Ремонт ограда и подходи към ОРУ 110 кV в п/ст „Борово” 15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

353 Ремонт на сграда ЗРУ в п/ст „Дръстър” 65 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
354 Ремонт на административна сграда  на МЕР Русе 55 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

355 Ремонт на сервизни и битови помещения в складова база 
на  МЕР Русе 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

356 Ремонт сервизни помещения в п/ст „Русе” 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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357 Изграждане на оптична свързаност между п/ст „Русе“ и 
базата на ул.„Юндола“ №1А 7 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

358 Ремонт на компютърна мрежа в административна сграда  
на МЕР Русе 80 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

359 Ремонт на командно - административна сграда в п/ст 
„Търговище 2” 10 по КС чл. 142, ал. 1 44,69 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

Посоченият разход е 
за Ремонт командно 

административна 
сграда на п/ст 

Криводол
360 Частичен ремонт на покрив в п/ст „Шумен 1” 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
361 Ремонт ЗРУ п/ст „Омуртаг” 9 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х хх

362

Саниране на фундаменти на силови трансформатори в 
п/ст „Юбилейна”, п/ст „Шумен Запад” и п/ст „Шумен 
Център” и укрепване на фундаменти на НР в ОРУ 110 kV 
на п/ст „Шумен Запад”

50 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

363 Укрепване на фундаменти на силови трансформатори в 
п/ст „Шумен Изток” 20 по КС чл. 142, ал. 1 125,79324 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

Посоченият разход е 
за Укрепване на 
фундаменти на 

стълбове №14, №15 и 
№ 16 на ВЛ 110 kV 

Поройна

364 Укрепване фундаменти на стълбове на ВЛ 220 kV 
„Тракия” 130 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж ред № 363 2016 г. вж ред № 363 вж ред № 363

365 Саниране фундаменти и масички в ОРУ 110 kV на п/ст 
„Шумен 1” 80 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

366 Ремонт сграда монтьорски пункт „Върбица” 15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

367 Възстановяване габарити на ВЛ „Стража”, „Боряна” и 
„Благово” 175 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

368 Изграждане водопровод в п/ст „ТЕЦ Варна” 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
369 Изграждане водопровод в п/ст „Албена” 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

370 Ремонт покрив, фасади и вътрешен ремонт в п/ст 
„Тръстиково” 35 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

371 Ремонт покрив, стълбище в п/ст „ТЕЦ Варна” 6 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

372 Ремонт североизточна фасада, подмяна дограма и 
подмяна врати ЗРУ в п/ст „Генерал Тошево” 21 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

373
                                                                                                                       
Ремонт сграда в п/ст „Каварна” 50 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

374 Ремонт ограда и масички на ел. съоръжения в ОРУ 110 кV 
на  п/ст „Добрич” 83 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

375 Изграждане на тръбна кабелна мрежа в п/ст „Варна 
Запад” 30 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

376 Ремонт помещение АБ в п/ст „Девня 1” 7    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
377 Ремонт на пътна настилка в п/ст „Добруджа” 10    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

378 Изработка и монтаж на мълниезащитни приемници в п/ст 
„Варна” 90    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

379 Изработка и монтаж мълниезащитна мачта в п/ст  „Старо 
Оряхово” 9    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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380 Ремонт на мълниезащитна инсталация в п/ст „Добрич” 90    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

381 Ремонт на мълниезащитна инсталация в п/ст „Фаворит” 90    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

382 Изработка и монтаж на ЖР стълб на трафо-вход в в п/ст 
„Тръстиково” 10    събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

383 Подмяна обтяжки и МЗВ на ВЛ 220 kV „Приморец” 600    публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

384 Осигуряване на габарит на ВЛ 220 kV „Одесос” и ВЛ110 
kV „Владислав-Калоян” 50    събиране на 

оферти с обява чл. 187 41,61041 2016 г. Събиране на 
оферти с обява

чл.187, ал.1 от 
ЗОП

Посоченият разход е 
за Осигуряване на 

габарит на ВЛ 110 kV 
Металургия – Негован 

385 Осигуряване на габарит на ВЛ110 kV „Галатея” - 
удължение на стълбове 30    събиране на 

оферти с обява чл. 187 вж.ред № 384 2016 г. вж.ред № 384 

386

Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Варна Север”, 
„Варна запад” и „Златни пясъци”

200 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

387
Проектиране и изграждане на оптична връзка от ВЛ 
„Добротица-Белгун” до административна сграда на МЕПР 
Добрич 

15    събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

388 Изграждане на фундаменти  в ново поле 110 kV в п/ст 
„Бургас” 3 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

389 Ремонт фасада на командно-административна сграда и 
ЗРУ в п/ст „Лозово” 115 по КС чл. 142, ал. 1 16,47476 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

Посоченият разход е 
за Ремонт на фасада на 

сграда п/ст Златна 
Панега

390 Ремонт на командно-административна сграда  и ЗРУ в 
п/ст „Индустрия” 25 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 389 2016 г. вж.ред № 389 вж.ред № 389

391 Ремонт фасада на командна сграда в п/ст „Рибари” 120 по КС чл. 142, ал. 1 вж.ред № 389 2016 г. вж.ред № 389 вж.ред № 389

392 Ремонт на сграда ЗРУ в п/ст „Карнобат”- подмяна дограма 
и иззиждане 37 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

393 Ремонт на помещения в складово-ремонтна база Бургас 28 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

394 Ретрофит на КРУ 20 кV в п/ст „Елхово” 500 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 409,006652 2016 г.

Открита 
процедура и 
публ. Покана

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.) и 

чл.14, ал.4 (отм)

Посоченият разход е 
по 4 д-ра за ретрофит-
две публични покани и 
две открити процедури

395 Ретрофит на КРУ в п/ст "Железник" 250 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж ред № 394 2016 г. вж ред № 394 вж ред № 394

396 Ретрофит на 3 бр. КРУ 6,3 kV в п/ст „Ерма река” 75 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж ред № 394 2016 г. вж ред № 394 вж ред № 394

397 Ретрофит на КРУ в п/ст „Борисовград” 380 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 вж ред № 394 2016 г. вж ред № 394 вж ред № 394
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398 Ремонт портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Николай Лъсков” 300 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

399 Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110 кV „Извор”, 
„Рубин” и „Биково-Каравелово” 115 събиране на 

оферти с обява чл. 187 31,54537 2016 г. Открита 
процедура чл.18 ал.1,т.11

Посоченият разход е 
за Овладяване на 

нарушени габарити на 
ВЛ 110 kV Бусманци и 
ВЛ 110 kV Минзухар - 

Теменуга

400 Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110 кV  „Биково-
Каравелово” 68 събиране на 

оферти с обява чл. 187 вж. ред № 399 2016 г. вж. ред № 399 вж. ред № 399

401 Ремонт командна зала, релейна зала, битови помещения и 
стълбище в п/ст „Бинкос” 70 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

402 Ремонт командна зала и битови помещения в п/ст 
„Самара” 16 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

403 Ремонт фасада на ЗРУ 10 и 20 kV, и административна 
сграда в п/ст „Чудомир” 75 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

404 Ремонт фасада на ЗРУ в п/ст „Речица” 30 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

405 Саниране на портали в ОРУ 110 kV на  п/ст „Сливен 
градска” 30 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

406 Саниране на портали в ОРУ 110 kV на п/ст АТЗ 100 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

407 Ремонт външна ограда и технологичен път на ОРУ 110 kV 
в п/ст „Нова Загора” 120 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

408 Почистване и възстановяване на фундаменти на ВЛ 220 
kV „Светлина” и ВЛ 220 kV „Верея” 5 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

409 Ремонт земен контур и мълниезащита в п/ст „Зора” 65 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

410 Подмяна на мълниезащитно въже и обтяжки в участъка от 
ст. № 1 до ст. №  68 на ВЛ 400 kV „Мъдрец” 500 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

411

Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Казанлък”, „Кольо 
Ганчев” „Самара”

200 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

412
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Загорка”

100 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

413 Ремонт покрив и мълниезащитна инсталация на ЗРУ и КЗ  
в п/ст „Славяни” 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

414 Ремонт покриви ЗРУ с КЗ и ремонтна работилница с 
подмяна хидроизолация в п/ст „Маджарово” 50 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

415 Ремонт покрив с подмяна хидроизолация в п/ст 
„Узунджово” 65 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

416 Ремонт помещение акумулаторна батерия в п/ст 
„Арпезос” 12 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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417 Ремонт покриви сграда и работилница и подмяна дограма 
ЗРУ п/ст „Веселчане” 75 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

418 Ремонт покрив ЗРУ, административна част и боядисване 
фасада и санитарни помещения  в п/ст „Бенковски 64 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

419 Изграждане отводнителна канавка и ремонт на ограда  в  
п/ст „Харманли” 190 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

420 Възстановяване пропадане в ОРУ 110 кV на п/ст 
„Любимец” 85 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

421 Ремонт канализация на административна сграда МЕПР 
Кърджали 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

422 Ремонт  канализация в п/ст „Арпезос” 65 по КС чл. 142, ал. 1 9,84001 2016 г. Договаряне с 
обявление

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.)

423 Ремонт фундаменти силови трансформатори 50    по КС чл. 142, ал. 1 32,94142 2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105 ал.11 
(отм)

Посоченият разход е 
за Ремонт на 

фундаменти на АТ 202 
и АТ 203 в п/ст София 

юг

424 Изграждане на токоограничаващи реактори на страна 6 
kV на Трафо 1 и Трафо 2 в п/ст „Димитровград” 40 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

425 Изместване на ст. №11 от  ВЛ 110 kV „Арда” 150 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 4,777 2016 г. Публична 

покана
чл.14, ал.4

(отм.)

Посоченият разход е 
за Изместване на 

ст.335 на ВЛ 400kV 
Вежен

426 Подмяна фазови проводници на ВЛ 110 кV „Малево - 
Славяново” 100 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

427 Подмяна обтяжки, мълниезащитно въже и арматура на ВЛ 
400 кV „Одрин” 250 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

428 Изграждане на СОТ и видеонаблюдение в п/ст „Арпезос“ 65 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

429 Ремонт покрив командно-технологичен блок, шпакловане 
и боядисване помещения в п/ст „Пловдив” 16 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

430
Частичен ремонт покрив, подмяна олуци, изкърпване и 
боядисване на фасади командно-технологичен блок и ЗРУ 
на п/ст „Хр. Смирненски”

15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

431 Ремонт ограда ОРУ 110 кV и сграда база АРГ в п/ст 
„Лаута” 70 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

432 Ремонт технологични помещения опорен пункт в п/ст 
„Пловдив 2”   25 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

433 Саниране фасади  и ремонт дограма на  командно-
технологичен блок в п/ст „Септемврийци” 50 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

434 Саниране командна сграда и ЗРУ в п/ст „Северни Родопи” 40 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

435 Ремонт подова настилка в ЗРУ 20 кV на п/ст „Пампорово” 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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436 Консервация портали и масички в ОРУ 110 kV на п/ст 
„Раковски” 53 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

437 Консервация портали в ОРУ 110 kV на п/ст „Филипово” 82 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

438 Консервация портали в ОРУ 110 kV на п/ст „Лаута” 163 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

439 Ремонт маслосборни шахти, възстановяване фундаменти в 
ОРУ 110 кV на п/ст „Конски дол” 90 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

440 Ремонт на пътна настилка и канализация от портал в п/ст 
„Пловдив” до портал ЦРВМП 30 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

441 Ремонт полощадка БРТМ 25    по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

442 Реконструкция на п/ст „Пясъчник” -  ново поле за ВЛ 110 
kV „Терес”  и секциониране 200 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

443 Подмяна обтяжки на ВЛ 400 kV „Иван Попов” 190 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

444 Подмяна мълниезащитно въже С 50 мм² на ВЛ 110 кV 
„Лъджене” от  ВЕЦ „Алеко” до п/ст „Велинград” 96 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

445
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Лаута”

119 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

446
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Филипово”

119 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

447
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Прослав”

59 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

448
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на 
система за видеонаблюдение, пожароизвестителна 
система и охраителна система в п/ст „Тримонциум”

59 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

449 Проектиране и изграждане на оптична връзка от МЕПР 
Смолян до п/ст „Смолян” 70 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

106 155,00 4 972,32

450 Преработка на работен проект за обект: „Реконструкция 
на ЗРУ 31,5 kV в п/ст „Добруджа” 15 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

451 Преработка на работен проект за обект: „Реконструкция 
на ОРУ 110 kV в п/ст „Костинброд” 40 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

452 Извършване на основен ремонт на прекъсвачи тип ММО 800 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги
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453
Изготвяне на работен проект за изграждане на нова ВЛ 
400 kV от  п/ст „Марица изток” до п/ст „Неа Санта” 
(Гърция)

350 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

454 Изготвяне на работен проект за изграждане на нова ВЛ 
400 kV  от  п/ст „Варна” до п/ст „Бургас” 350 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

455
Изготвяне на проект за обект: „Ремонт за обособяване на 
канцеларии в сграда на територията на п/ст „Димитър 
Димитров”

30 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

456
Изготвяне на работен проект за преустройство на блок А 
в подстанция „Добрич център” 110/20 kV в склад за 
електроматериали

20 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

457
Изготвяне на работен проект за преустройство на 
командно-технологична сграда в подстанция „Дупница 2” 
110/20 kV в склад 

20 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

458
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Изграждане на нова ВЛ 400 kV  от  п/ст „Варна” до п/ст 
„Бургас” 

300 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

459 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Реконструкция на ВЛ 110 kV „Даладжа” 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

460 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ  за обект: 
„Реконструкция  на ВЛ 110 kV „Игнатиев” 20 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

461
Консултански услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Изграждане на нова ВЛ 110 kV от ВЕЦ „Въча 1”до ВЕЦ 
„Цанков камък”

30 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

462
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
"Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст „Чернозем” до 
п/ст „Пясъчник”

30 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,83    2016 г. Публична 

покана чл.14, ал.4 (отм.)

463
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Реконструкция на ВЛ  „Арда” 110 kV от п/ст „Д.Канев” 
до ст. № 88” 

30 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

464 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Долни Дъбник” 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

465 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Ардино” 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

466 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Девня 1” 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

467
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Рехабилитация на ОРУ 110 kV и премахване на репера 
на шини 110 kV в п/ст „Пловдив” 

50 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

468

Консултански услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Проектиране, изграждане, доставка и монтаж на 
съоръжения и въвеждане в експлоатация на трета и пета 
колона в ОРУ 400 kV на п/ст „Марица изток” 

40 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х
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469

Консултански услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Изграждане на първа колона и изводно поле в ОРУ 400 
kV на п/ст „Марица изток 3” за нова ВЛ 400 kV  до п/ст 
„Марица изток”

40 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

470

Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Изграждане на нови колони с два прекъсвача и едно 
изводно поле за нова ВЛ 400 kV в п/ст „Варна” и п/ст 
„Бургас”

50 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

471
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Изграждане на нова командна сграда и път в ОРУ ТЕЦ 
Пловдив”

40 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

472

Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Преместване на АТ 220/110 kV, изграждане на 
пожарогасене и собствени нужди 38,5 kV в п/ст „ТЕЦ 
Варна”  

40 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

473
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект:                         
„Изграждане на ново поле за ВЛ 110 kV „Свобода” в п/ст 
„Бургас” 

15 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

474
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Ремонт портали в ОРУ 220 kV на  п/ст „ОРУ ТЕЦ 
Марица изток 2”

30 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

475

Изготвяне на пазарни оценки за учредяване на право на 
строеж и сервитут на обект:  „Изграждане на нова ВЛ 110 
kV от п/ст „Курило” до п/ст „Металургична” в земеделски 
земи и горски територии

25 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

476

Изработване на ПУП/ПП за ВЛ 110 kV от п/ст „Курило” 
до п/ст „Металургична” и от п/ст „Металургична” до нов 
репер в междустълбие 13-14 на ВЛ 110 kV „Металургия - 
Негован”, и от ст. 2 на ВЛ 110 kV „Металургия - Негован” 
до п/ст „Курило”

11 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

477

Изменение/преработка/ на ПУП/ПП  за  обект: 
„Изграждане на нова ВЛ 110 kV от  п/ст „Варна север” до 
п/ст „Каварна” и осигуряване на всички геодезически 
дейности, необходими за одобряване на ПУП/ПП.

55 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

478

Изготвяне на пазарни оценки за учредяване на право на 
строеж и сервитут на обект: „Изграждане на нова ВЛ 110 
kV от  п/ст „Варна север” до п/ст „Каварна” в земеделски 
земи и горски територии

45 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

479
Изготвяне на пазарни оценки за учредяване на право на 
строеж и сервитут на съществуваща ВЛ 110 „Арда” - 
изместване на стълб 12

1 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х
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480
Изготвяне на пазарна оценка за учредяване право на 
прокарване и сервитут на обект: Изграждане на нова КЛ 
110 kV „Кипарис“ от п/ст „Загорка“ до п/ст „Траяна”

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

481

Изготвяне и съгласуване на трасе, предварителени 
ПУП/ПП, ОВОС, предварително разпределение на 
стълбовете и окончателен ПУП/ПП за нова ВЛ 220 kV от 
п/ст „Образцов чифлик” до п/ст „Горна Оряховица”

400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

482 Охрана с технически средства, включително реакция с 
жива сила на административна сграда на ИКПО  1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,05    2016 г. Събиране на 
оферти с обява Чл.70, ал.2, т.1

483

Абонаментен технически сервиз на системи за 
видеонаблюдение, пожароизвестяване, охрана и контрол 
на достъпа в административна сграда на ЕСО ЕАД, бул. 
Цар Борис III №201

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

484 Абонаментен технически сервиз на комплексни 
охранителни системи в ЦДУ и ТДУ 50 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 14,7143 2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал. 1 
(отм.) 

485
Охрана с технически средства, включително реакция с 
жива сила на административна на сграда на ЦЛЕМ и 
абонаментно обслужване на пожароизвестителна система

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 51408 2016 г. Договаряне без 

обявление 
чл. 103, ал. 2, т. 

1 (отм.) 

486 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 
пътници при пътуване в чужбина 80 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

487 Вътрешни и международни куриерски услуги 70
събиране на 

оферти с обява чл. 187 33,1966 2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 
(отм.) 

488

Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, 
автотенекеджийски и автобояджийски услуги, 
включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, 
детайли, материали, консумативи и смазочни материали 
на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД - ЦУ, ЦДУ 
и  ТДУ Запад 

210 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

489
Извършване на годишни технически прегледи на леки  
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ, ЦДУ и ТДУ 
Запад

4 събиране на 
оферти с обява

чл. 187 7,07    2016 г. Публична 
покана чл.14, ал.4

490 Почистване на леки автомобили,  собственост на ЕСО 
ЕАД - ЦУ, ЦДУ и ТДУ Запад 7

събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

491
Предоставяне на лицензи за нови версии за 2017 г.,
поддръжка и консултации по използване на ПП „ТЕРЕС”,
„САБИН” и интегриран пакет „План Експерт”

50 събиране на 
оферти с обява чл. 187 36,00    2016 г. Договаряне без 

обявление
чл. 103, ал. 2, т. 

2 (отм.)

492
Предоставяне на финансови услуги от кредитни 
институции за нуждите на „Електроенергиен системен 
оператор“ ЕАД

50 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 36,84    2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 

(отм.) 
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493

Разработване на доклад за констатации относно проверка 
на окончателен финансов отчет за извършени 
инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на 
"Наредба за организацията и контрола по изпълнението 
на Националния план за инвестиции"

10 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

494 Изготвяне на оценка за определяне на справедлива 
пазарна стойност на неоперативни активи на ЕСО ЕАД 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 85,00    2016 г. Събиране на 
оферти с обява чл.187, ал.1

495 Консултантски услуги за организация на пазара при 
въвеждане на известяване в рамките на деня 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

496 Изграждане на Платформа за прозрачност на 
информацията на системния оператор EBRD 400 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

497
Извън гаранционно поддържане и софтуерна осигуровка 
на системи за съхранение на данни и системи за 
виртуализация

120 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

498 Софтуерна осигуровка за Архимед 50
събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

499 Поддръжка на други софтуерни продукти 150
публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

500 Изготвяне на проект за обект:  „Подмяна на 
мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 kV „Кубратово” 9 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

501 Следгаранционна поддръжка на релейни защити, локални 
контролери и сървъри, производство на EFACEC 100 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

502 Обновяване на системи за управление в подстанции 
„Самара“,  „Казанлък“ и „Джумая“ 120 открита процедура чл. 132 х 2016 г. х х

503 Техническо обслужване на РУ 0,4 kV в сградата на 
ЦДУ/ТДУ „Запад“ 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

504 Обучение по Cisco I и II ниво 6 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

505
Лицензионна поддръжка и абонаментно обслужване на 
софтуер за изчисляване и анализ на 
потокоразпределението, PSLF (GE)

26 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

506
Лицензионна поддръжка и абонаментно обслужване на 
софтуер за моделиране на детайлна топология, Breaker-
Node (GE)

9 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

507
Лицензионна поддръжка и абонаментно обслужване на 
софтуер за обработване на резултати от анализ на 
установени режими, ProvisoHD (GE)

6 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

508 Изготвяне на работен проект за обект: „Ремонт ограда в 
п/ст „Красно село” 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

509 Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане 
канализация и пречиствателна станция в п/ст „София юг” 5 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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510 Почистване просека на електропровод 110 кV „Павлово” 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

511 Почистване просека на електропровод 110 кV 
„Резиденция” 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

512

Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР София град, ЦДУ и 
ТДУ Запад

10 по КС чл. 142, ал. 1 88,94    2016 г. Договаряне с 
обявление

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.)

513 Изпитване на електрозащитни средства 4 по КС чл. 142, ал. 1 43,08 2016 г. Договаряне с 
обявление

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.)

514 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР София град 7 по КС чл. 142, ал. 1 12,87 2016 г. Договаряне с 

обявление
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)

515 Абонаментна поддържка  на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР София град. 8 по КС чл. 142, ал. 1 88,77 2016 г. Договаряне с 

обявление
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)

516 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР София град 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

517 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР София град 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

518

Абонаментно обслужване,видеонаблюдение и 
поддържане на системите за видеонаблюдение и 
пожароизвестяване в п/ст „Камбаните”, п/ст „Княжево”, 
п/ст „Казичане”,п/ст „София изток” и „Металургична”

5 събиране на 
оферти с обява чл. 187 1,54    2016 г. Публична 

покана чл.14 ал.4

519

Абонаментно обслужване,видеонаблюдение и 
поддържане на системите за видеонаблюдение и 
пожароизвестяване в п/ст „Казичане” и п/ст „София 
изток” и „Металургична”

7 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

520 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР София град 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 36,84    2016 г. Публична 
покана чл.14 ал.4

521 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР София град 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,25    2016 г. Събиране на 
оферти с обява чл. 187, ал.1

522 Изготвяне на работен проект за  обект: „Ремонт на 
външна oграда и портални врати в  п/ст „Перун”  7 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

523 Оперативно обслужване на ОРУ ТЕЦ Република 300 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 96,70    2016 г. Договаряне без 
обявление

чл. 103, ал. 2, т. 
2 от ЗОП, отм.

524 Оперативно обслужване на п/ст Вакарел 70 покана до 
определени лица чл. 191 х 2016 г. х х

525 Консултантски по чл. 166 от ЗУТ за обект: „Ремонт на ВЛ 
110 kV  „Славци“, „Бакаджик“, „Правец“ и „Гълъбец“ 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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526
Изготвяне на проект за временна организация на 
движение при пресичане на ВЛ 220 кV „Венец” с 
автомагистрала „Тракия” за подмяна на МЗВ 

3 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

527
Преработка на работен проект на обект: „Mонтаж на 
допълнителни СРС в междустълбие 44-45 на ВЛ 110 кV 
„Кадин мост” 

10 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

528
Почистване просеки на електропроводи, поддържани от 
ЕСО ЕАД, МЕР София област АРГ Пирдоп, Ботевград, 
Своге, Костинброд и ЦГ

94 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

529 Почистване просеки на електропроводи, поддържани от 
ЕСО ЕАД, МЕР София област АРГ Костенец 87 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

530 Почистване просеки на електропроводи, поддържани от 
ЕСО ЕАД, МЕПР Кюстендил 55 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

531 Почистване просеки на електропроводи, поддържани от 
ЕСО ЕАД, МЕПР Перник 53 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

532
Изготвяне на работни проекти за овладяване на 
вертикални габарити по ВЛ, експлоатирани от МЕР 
София област

12 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

533 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана чл.14, ал.4 (отм.)

534 Изготвяне на ПУП на п/ст „Пауталия“ и п/ст „Кюстендил“ 10 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

535 Изготвяне на ПУП на жилищни сгради с цел продажба 20 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

536 Изготвяне на технически паспорти на жилищни сгради с 
цел продажба 6 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

537 Изпитване на електрозащитни средства 8 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

538 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР София област 8 по КС чл. 142, ал. 1 2,115 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

539
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР София област

10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

540
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
обектите, експлоатирани от МЕР София област

2 по КС чл. 142, ал. 1 4,26755 2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП, отм.

541

Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи в п/ст "Червена 
могила" и складова база „Гара Искър” и пожарни кранове 
в складова база „Гара Искър” 

1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

542 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР София област 10 по КС чл. 142, ал. 1 9,078 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)
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543 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР София област 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

544 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР София област 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

545
Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР София 
област  

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 1,12    2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП, отм.

546
Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР София 
област и МЕПР Кюстендил  

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 1,1075 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП, отм.

547 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕПР Перник  1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,04 2016 г. Събиране на 
оферти с обява

чл. 187, ал. 1 
ЗОП

548 Почистване на леки автомобили,  собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР София област  3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,04 2016 г. Събиране на 
оферти с обява

чл. 187, ал. 1 
ЗОП

549
Абонаментно обслужване на СОТ и охрана с технически 
средства и реакция с жива сила на обекти в МЕР София 
област 

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

550 Абонаментно обслужване на видеонаблюдение в обекти 
на МЕР София област 5 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

551 Избор на независим оценител за изготвяне на доклад за 
оценка на недвижими имоти 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

552 Избор на независим оценител за изготвяне на доклад за 
оценка на други активи 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

553 Конструктивно обследване на сграда в п/ст „ЗПИ Гоце 
Делчев” 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

554 Почистване просеки на електропроводи 110 кV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

555 Изпитване на електрозащитни средства 3 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

556
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Благоевград

3 по КС чл. 142, ал. 1 4,855 2016 г. Договаряне с 
обявление 

чл.105,ал.11 от 
ЗОП(отм.)

557
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
обектите, експлоатирани от МЕР Благоевград

1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

558 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД,  МЕР Благоевград 1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

559 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 5 по КС чл. 142, ал. 1 4,86    2016 г. Договаряне с 

обявление 
чл.105,ал.11 от 

ЗОП(отм.)

560 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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561 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

562
Абонаментно обслужване на системи за СОТ и 
извършване на охрани с технически средства на обекти в 
МЕР Благоевград

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 1,22    2016 г. Публична 

покана
чл.14,ал.4 от 
ЗОП(отм.)

563
Абонаментна поддръжка на системи за охрана, 
видеонаблюдение и периметрова охрана в п/ст 
„Благоевград” 

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 2,052 2016 г. Публична 

покана
чл.14,ал.4 от 
ЗОП(отм.)

564 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

565 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,62    2016 г. Публична 
покана

чл.14,ал.4 от 
ЗОП(отм.)

566 Почистване на леки автомобили  собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР Благоевград 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,73    2016 г. Публична 
покана

чл.14,ал.4 от 
ЗОП(отм.)

567 Изготвяне на работен проект за обект: „Ремонт 
заземителна инсталация на ОРУ и ЗРУ на п/ст „Мездра” 20 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

568
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект:  
„Реконструкция на шинна система в ОРУ 110 kV п/ст 
„Бяла Слатина” 

6 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

569 Почистване просеки на електропроводи 110 и 400 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Монтана 67 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

570 Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Враца 16 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

571 Почистване просеки на електропроводи 110 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕПР Видин 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

572 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

573 Изпитване на електрозащитни средства 4 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

574
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана.

9 по КС чл. 142, ал. 1 6,25    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

575 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД,           МЕР Монтана 5 по КС чл. 142, ал. 1 2,34 2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

576 Абонаментна поддържака на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД,            МЕР Монтана 19 по КС чл. 142, ал. 1 11,28    2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

577 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

578 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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579
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР 
Монтана

3 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

580 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 1,41    2016 г. Публична 
покана

чл.14. ал. 4 
(отм.)

581 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 2,84    2016 г. Събиране на 
оферти с обява чл.187, ал.1

582 Геоложко проучване и изготвяне на проект за укрепване 
на сграда в п/ст „Троян 2” 15 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

583 Изготвяне на проект за укрепване на път и площадка на 
ОРУ 110 кV в п/ст „Плевен изток” 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

584 Изготвяне на работен проект за подмяна ЖБ ригели в п/ст 
„Гулянци” 25 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

585
Изготвяне на работен проект за подмяна на разединители 
31,5 кV с въздушно задвижване с разединители 31,5 кV с 
електрическо задвижване в п/ст „Мизия”

15 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

586 Изготвяне на работни проекти за ремонт заземителна 
инсталация ОРУ 110 кV п/ст „Пелово” и п/ст „Мелта” 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

587 Доставка на КШ, КТ и табла СН за МЕР Плевен 98 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

588 Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Плевен 58 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

589 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

590 Изпитване на електрозащитни средства 6 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

591
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Плевен и ТДУ Север

3 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

592
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
п/ст "Мизия",  МЕР Плевен

3 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

593
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове 
взали ЛАЗ и UPS на п/ст "Мизия",  МЕР Плевен 

1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

594 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Плевен 1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

595 Абонаментна поддържака на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Плевен 6 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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596 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР Плевен 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

597 Ремонт  на повдигателни съоръжения, експлоатирани от 
ЕСО ЕАД, МЕР Плевен 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

598

Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на касово помещение в 
административна сграда на МЕР Плевен и склад с гараж в 
п/ст „Сторгозия” 

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,42 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

599 Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на Авариен център Тетевен 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,42 2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП (отм.)

600 Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на п/ст „Мелта” 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,32 2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП (отм.)

601
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на административна сграда на МЕПР 
Ловеч

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,136 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

602 Абонаментна поддръжка на охранителни системи, 
системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа 6 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

603
Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР 
Плевен

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,71672 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

604 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили,собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Плевен 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,69084 2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП (отм.)

605 Почистване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Плевен и ТДУ Север 3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

606
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ  за обект: 
„Полагане на OPUG от стълб № 3 до Административната 
сграда на МЕПР Ловеч” 

10 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

607 Техническо решение за саниране тераса АМП  „Цинга” 3 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

608 Почистване просека на електропровод 400 kV 
„Отечество” 14 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

609 Почистване просека на електропровод 400 kV „Родина” 15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

610 Почистване просека на електропровод 220 kV „Стрелец” 21 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

611 Почистване просека на електропровод 220 kV „Тича” 17 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

612 Почистване просека на електропровод 220 kV „Стара 
планина” 29 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

613 Почистване просека на електропровод 220 kV „Янтра” 13 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

614 Почистване просека на електропровод 220 kV „Шипка” 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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615 Почистване просека на електропровод 110 kV „Столетов” 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

616 Почистване просека на електропровод 110 kV „Острец” 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

617 Почистване просека на електропровод 110 kV „Бачо Киро - 
Поп Харитон” 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

618 Почистване просека на електропровод 110 kV „Еделвайс” 6 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

619 Почистване просека на електропровод 110 kV „Чучура” 12 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

620 Почистване просека на електропровод 110 kV "Боаза" 8 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

621 Почистване просека на електропровод 110 kV "Буря - 
Чардафон" 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

622 Почистване просека на електропровод 110 kV „Правда” 11 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

623 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

624 Изпитване на електрозащитни средства 4 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

625
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите  в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица

4 по КС чл. 142, ал. 1 3,8911 2016 г.
Договаряне с 

обявление 
(СПП)

чл. 105, ал. 11, 
отм.

626
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
обектите, експлоатирани от МЕР Горна Оряховица

1 по КС чл. 142, ал. 1 0,4597 2016 г.
Публична 

покана (Гл.осма 
а)

чл. 14, ал. 4, 
отм.

627 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица 1 по КС чл. 142, ал. 1 0 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11, 
отм.

628 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица 6 по КС чл. 142, ал. 1 5,17 2016 г.

Договаряне с 
обявление 

(СПП)

чл. 105, ал. 11, 
отм.

629 Ремонт на автовишка МАН TGA 26.320 ВВ, собственост 
на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

630 Подмяна ролки за въже на автокран „КАМАЗ 53213”, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица 2 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

631 Ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР Г. Оряховица 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

632 Ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на  
ЕСО ЕАД, МЕР Г. Оряховица 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

633 Почистване на автомобили  собственост на ЕСО ЕАД, 
МЕР Горна Оряховица

събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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634
Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна 
Оряховица

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

635
Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили,собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна 
Оряховица

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

636 Абонамент за поддръжка на система за видеонаблюдение 
в п/ст „Царевец” 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0 2016 г. събиране на 
оферти с обява чл.187, ал.1

637 Изготвяне на работни проект за ремонт на портали и 
кабелни канали в ОРУ 110 kV на п/ст  „Тутракан” 25 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

638 Почистване просеки на електропроводи 110 и 220 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Русе 50 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

639 Изпитване на електрозащитни средства 2 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

640
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Русе

4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

641 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Русе 1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

642 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе 6 по КС чл. 142, ал. 1 7,12    2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

643 Ремонт  на на повдигателна уредба на автовишка ЗИЛ 
131, собственост на  ЕСО ЕАД, МЕР Русе 3 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

644 Ремонт  на повдигателна уредба на автовишка Шкода, 
собственост на  ЕСО ЕАД, МЕР Русе 3 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

645 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на  
ЕСО ЕАД, МЕР Русе 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

646 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на  
ЕСО ЕАД, МЕР Русе 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

647 Почистване на леки автомобили  собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР Русе 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

648 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

649 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе 3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

650 Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Шумен 68 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

651 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)
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Предмет
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652 Изпитване на електрозащитни средства 5 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

653
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Шумен

7 по КС чл. 142, ал. 1 5,25    2016 г.
Договаряне с 

обявление 
(СПП)

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП(ОТМ.) 

654

Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
обектите, експлоатирани от МЕР Шумен - 
административна сграда  и  п/ст „Мадара”

1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

655 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Шумен 6 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

656 Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на монтьорски пункт Върбица 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,72    2016 г.
Публична 

покана (Гл.осма 
а)

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП(ОТМ.) 

657 Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на стая ИЕЕ, сектор РЗА 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

658
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на административна сграда МЕПР 
Търговище

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

659 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Шумен 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,80    2016 г.
Публична 

покана (Гл.осма 
а)

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП(ОТМ.) 

660
Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР 
Шумен

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,56    2016 г.

Публична 
покана (Гл.осма 

а)

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП(ОТМ.) 

661

Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, 
автотенекеджийски и автобояджийски услуги, 
включително доставка и/или подмяна на авто части, 
възли, детайли, материали, консумативи и смазочни 
материали на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, 
МЕР Шумен

50 открита процедура чл. 132 7,62    2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал.1 от 
ЗОП(ОТМ.) 

662

Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, 
автотенекеджийски и автобояджийски услуги, 
включително доставка и/или подмяна на авто части, 
възли, детайли, материали, консумативи и смазочни 
материали на товарни автомобили, собственост на ЕСО 
ЕАД МЕР, Шумен

50 открита процедура чл. 132 7,62    2016 г. Открита 
процедура

чл. 103, ал.1 от 
ЗОП(ОТМ.) 

663 Избор на независим оценител за изготвяне на доклад за 
оценка на други активи 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

664 Избор на независим оценител за изготвяне на доклад за  
определяне на наемна цена на жилища 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

665 Изготвяне на проект за обект: „Ремонт ограда п/ст „Варна 
Север” 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

666 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на 
ВЛ 110 kV „Сигнал” 50 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х
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667 Изготвяне на работен проект за обект: „Монтаж на OPGW 
на ВЛ 110 kV „Лилия-Гларус” 20 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

668 Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и  400 
kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Варна 66 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

669 Почистване храсти в ОРУ 750  kV 15 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

670 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 5 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

671 Изпитване на електрозащитни средства 7 по КС чл. 142, ал. 1 44,96    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 
(отм.)

672
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Варна и ТДУ Изток

7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

673
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни инсталации и пожарни кранове 
в обектите, експлоатирани от МЕР Варна

2 по КС чл. 142, ал. 1 1,18    2016 г. Публична 
покана

по реда на глава 
осма "а" от ЗОП 

(отм)

674 Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО 
ЕАД, експлоатирани от МЕР Варна 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

675 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна 9 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

676 Ремонт козлови кран склад МЕР Варна 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

677 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Варна 5 по КС чл. 142, ал. 1 4,81    2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

678 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Варна 5 по КС чл. 142, ал. 1 2,52    2016 г.

Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл.105, ал.11 от 
ЗОП (отм.)

679 Абонаментна поддръжка на системи за охрана и 
видеонаблюдение на територията на МЕР Варна 4 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

680 Охрана с технически средства (СОТ) , включително 
реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич 9 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

681

Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, 
автотенекеджийски и автобояджийски услуги, 
включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, 
детайли, материали, консумативи и смазочни материали 
на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР, 
Варна

90 открита процедура чл. 132 23,66    2016 г. Открита 
процедура

чл.103, ал.1 от 
ЗОП 

(отм.)

682 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

683 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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684 Почистване на леки автомобили  собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР Варна 4 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

685 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Рехабилитация на ВЛ 220 kV „Камчия” 5 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

686 Изготвяне на работен проект за обект: „Овладяване на 
нарушени габарити на ВЛ 110 кV  „Биково-Каравелово” 12 събиране на 

оферти с обява чл. 187 9,60    2016 г. Договаряне без 
обявление   

Чл.103, ал.2, 
т.10 

ЗОП  (отм.)

687 Почистване просека на електропровод 110 kV "Ропотамо" 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

688 Почистване просека на електропровод 110 kV 
"Младежко" 26 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

689 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

690 Изпитване на електрозащитни средства 5 по КС чл. 142, ал. 1 47,30    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

691
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Бургас

9 по КС чл. 142, ал. 1 14,48339 2016 г. Договаряне с 
обявление   

чл.105, ал.11 
ЗОП (отм.)

692
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
п/ст „Бургас 400 кV”

1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

693 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Бургас 3 по КС чл. 142, ал. 1 2,37    2016 г. Договаряне с 

обявление   
чл.105, ал.11 
ЗОП (отм.)

694 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР  Бургас 3 по КС чл. 142, ал. 1 1,14    2016 г. Договаряне с 

обявление   
чл.105, ал.11 
ЗОП (отм.)

695 Ремонт  на повдигателни съоръжения,собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР Бургас 5 по КС чл. 142, ал. 1 2,73    2016 г. Договаряне с 

обявление   
чл.105, ал.11 
ЗОП (отм.)

696 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Бургас 5 по КС чл. 142, ал. 1 2,73    2016 г. Договаряне с 

обявление   
чл.105, ал.11 
ЗОП (отм.)

697
Абонаментна поддръжка на системи за охрана, 
видеонаблюдение и контрол на достъпа, намиращи се на 
територията на МЕР Бургас

4 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

698
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР 
Бургас и МЕПР Ямбол

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 1,21    2016 г. Публична 

покана
чл.14, ал.4 ЗОП 

(отм.)

699 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

700 Почистване на автомобили  собственост на ЕСО ЕАД, 
МЕР Бургас 14 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

701 Преработка на кабелни глави в кабелна сборка, п/ст 
„Загорка” 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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702 Оперативно обслужване на ОРУ ТЕЦ Сливен 300 пряко договаряне чл. 182, ал. 1 96 2016 г. Договаряне без 
обявлени

Чл.103, ал.2, т.2 
от ЗОП (отм.)

703 Почистване просеки на електропроводи 110 и 220 kV, 
поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора 15 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

704 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 6 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

705 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора. 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

706 Изпитване на електрозащитни средства 3 по КС чл. 142, ал. 1 47,30    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

707
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Стара Загора

5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

708
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
обектите, експлоатирани от МЕР Стара Загора

2 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

709 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора 4 по КС чл. 142, ал. 1 1,03 2016 г. договаряне с 

обявление
чл.105, ал.11 от 

ЗОП (отм.)

710 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора. 20 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

711 Ремонт на хидроцилиндри на кранова уредба на автокран 
МАЗ 12 по КС чл. 142, ал. 1 3,01 2016 г. договаряне с 

обявление
чл.105, ал.11 от 

ЗОП (отм.)

712 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

713 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

714
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР 
Стара Загора

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

715
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР 
Стара Загора

3 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

716 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили,собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

717 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,06 2016 г. публична 
покана 

чл.14, ал.4 от 
ЗОП (отм.)

718 Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР Стара Загора 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х
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719
Изготвяне на оценка за справедливата пазарна стойност 
на недвижим имот за обект: „Аварийно - възстановителен 
център на Старозагорски минерални бани”

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

720
Консултнтски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Изграждане отводнителна канавка и ремонт на ограда  в  
п/ст „Харманли”

5 събиране на 
оферти с обява чл. 187 5,75 2016 г. открита 

процедура
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)

721 Изготвяне на проект за обект:  „Укрепване терен и 
вертикална планировка в п/ст „Арпезос” 35 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

722

Избор на лицензиран оценител за услуга: "Извършване на 
експертна оценка за определяне размера на 
обезщетението на нанесени щети при изпълнение на 
обекти на ВЛ"

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г.

х

х

723 Изготвяне на работен проект за обект: „Ремонт на ВЛ 110 
kV „Странджа” 80 публично 

състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

724 Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: 
„Реконструкция на ВЛ 110 kV „Странджа” 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

725 Почистване просека на електропровод 110 kV „Цимбала - 
Граничар” 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

726 Почистване просека на електропровод 220 kV 
„Константиново” 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

727 Почистване просека на електропровод 400 kV „Сакар” 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

728 Почистване просека на електропровод 220 kV „Тракия” 7 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

729 Почистване просека на електропровод 400 kV „Иван 
Попов” 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

730 Почистване просека на електропровод 110 kV „Даладжа” 27 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

731 Почистване просека на електропровод 110 kV „Манастир” 8 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

732 Почистване просека на електропровод 110 kV „Арда” 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

733 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 2 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

734 Изпитване на електрозащитни средства 4 по КС чл. 142, ал. 1 47,30    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

735
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Хасково.

6 по КС чл. 142, ал. 1 4,09345 2016 г. Договаряне с 
обявление

чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП (отм.)

736
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
обектите, експлоатирани от МЕР Хасково

1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

737 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 1 по КС чл. 142, ал. 1 0,34 2016 г. Договаряне с 

обявление
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)
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738 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
собственост на ЕСО ЕАД,  МЕР Хасково. 4 по КС чл. 142, ал. 1 3,92    2016 г. Договаряне с 

обявление
чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП (отм.)

739 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

740 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 4 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

741 Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на п/ст „Хасково” 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

742 Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на п/ст „Димитровград” 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

743
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на  склад в с. Минерални бани, 
област Хасково 

2 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,85161 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

744
Охрана с технически средства (СОТ)   и 
видеонаблюдение, включително реакция с жива сила на 
аедминистративна сграда МЕР Хасково 

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,18271 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

745
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила на административна сграда МЕПР 
Кърджали  

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,18271 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

746
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила   и видеонаблюдение на п/ст 
„Д.Канев” 

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,31814 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

747
Охрана с технически средства (СОТ), включително 
реакция с жива сила   и видеонаблюдение на  п/ст 
„Узунджово” 

1 събиране на 
оферти с обява чл. 187 0,66 2016 г. Публична 

покана
чл. 14, ал. 4 от 

ЗОП (отм.)

748 Почистване на леки автомобили  собственост на ЕСО 
ЕАД, МЕР Хасково 6 събиране на 

оферти с обява чл. 187 1,11    2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП (отм.)

749 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили,собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,85    2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП (отм.)

750 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,54156 2016 г. Публична 
покана

чл. 14, ал. 4 от 
ЗОП (отм.)

751 Изготвяне на проект за укрепване на подпорна стена и 
фундаменти на ОРУ 110 кV в п/ст „Пампорово” 10 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

752 Изготвяне на проект за обект: „Изграждане на път за 
достъп до п/ст „Кърнаре” 20 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

753 Изготвяне на работен проект за реконструкция на КТ, РТ, 
КШ и ЦС в п/ст „Конски дол” 15 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

754 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция  на 
ВЛ 110 kV „Болгар” 30 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

755 Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция  на 
ВЛ 110 kV „Игнатиев” 17 събиране на 

оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

756 Почистване просека на електропровод 220 kV  „Шипка” 17 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х
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757 Почистване просека на електропровод 400 kV  „Вежен” 11 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

758 Почистване просека на електропровод 110 kV  „Добрила” 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

759 Почистване просека на електропровод 110 kV  
„Манолово” 9 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

760 Почистване просека на електропровод 110 kV  „Домлян” 10 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

761 Почистване просека на електропровод 110 kV „Ловци” 38 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

762 Почистване просека на електропровод 110 kV „Китна” 17 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

763 Почистване просека на електропровод 110 kV  „Даладжа” 11 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

764 Почистване просека на електропровод 220 kV „Равногор” 22 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

765 Почистване просека на електропровод 110 kV  „Лъджене” 24 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

766 Почистване просека на електропровод 110 kV  
„Исперихово” 11 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

767
Изготвяне на работен проект за обект: „Ремонт чрез 
подмяна на проводник на ВЛ 110 кV „Белмекен-
Семчиново” и „Клисура-Семчиново” 

70 публично 
състезание чл. 18, ал. 1, т. 12 х 2016 г. х х

768 Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и 
помпи 5 събиране на 

оферти с обява чл. 187 12,17    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

769 Утилизация на отработена белилна пръст 43 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

770 Транспорт на отработена белилна пръст 22 събиране на 
оферти с обява чл. 187 х 2016 г. х х

771 Изпитване на електрозащитни средства 7 по КС чл. 142, ал. 1 47,30    2016 г.
Договаряне с 
обявление по 

СПП

чл. 105, ал. 11 от 
ЗОП (отм.)

772
Техническо обслужване и поддържане в работно 
състояние на пожарогасителите в обектите, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Пловдив и ТДУ Юг.

12 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

773
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
п/ст „Пловдив”

2 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

774
Поддържане и обслужване  на пожароизвестителни 
системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в 
БРТМ, МЕР Пловдив

1 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

775 Технически надзор на повдигателни съоръжения, 
експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив 6 по КС чл. 142, ал. 1 1,117 2016 г. СПП

чл.105,ал.11  
процедура на 
договаряне

(отм.)
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776 Абонаментна поддържка на повдигателни съоръжения, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив. 14 по КС чл. 142, ал. 1 7,78    2016 г. СПП

чл.105,ал.11  
процедура на 
договаряне

(отм.)

777 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

778 Ремонт  на повдигателни съоръжения, собственост на 
ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив 5 по КС чл. 142, ал. 1 х 2016 г. х х

779
Абонаментно обслужване и охрана със сигнално-
охранителна техника /СОТ/ в обекти на територията на 
МЕР Пловдив 

9 събиране на 
оферти с обява чл. 187 4,36    2016 г. Публична 

покана
чл.14, ал.4

(отм.)

780 Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение 
и контрол на достъпа в п/ст „Ветрен” 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,576 2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

781 Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение 
и контрол на достъпа в п/ст „Пловдив” 1 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,354 2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

782 Извършване на годишни технически прегледи на товарни 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив 3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 0,971 2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

783 Извършване на годишни технически прегледи на леки 
автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив 3 събиране на 

оферти с обява чл. 187 1,84    2016 г. Публична 
покана

чл.14, ал.4
(отм.)

784

Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, 
автотенекеджийски и автобояджийски услуги, 
включително доставка и/или подмяна на авто части, 
възли, детайли, материали, консумативи и смазочни 
материали на товарни и специални автомобили, 
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив

85 открита процедура чл. 132 11,499 2016 г. открита 
процедура

чл.103, ал.1
(отм.)

8 224,60 52 973,23
Общо разходи 191 592,80 71 068,65
Общо разходи за услуги
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