
"ТЕЦ Марица изток 
2" ЕАД

Период на отчитане: 2019

Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

І. Разходи за доставки

1
Доставка на 12 броя редуктори за питатели сурови 
въглища на КА-3 и КА–4  460

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

2
Доставка на 2 броя вакумни машини комплект за 
машинно почистване на котли ПК 38-4  120

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

3
Доставка на регулираща и запорна арматура за високо 
налягане и резервни части за арматура  500

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

4
Доставка на изпълнителни механизми "DREHMO" за 
управление на направляващи апарати за Димни 
вентилатори КА9-12  15

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

5 Доставка на кабели-специални,термоком., силови  20 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

6 Доставка на ТСИ, калибратори и инструменти за КИП и А
 10

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

7 Доставка на прахомери за изход СОИ-7/8 - 2броя  210 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

8
Доставка на изпълнителни механизми по ТГ-1, 3, 4 и ЦПС 
- 1  275

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

9 Доставка на нова компютърна техника
 125

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 215.10 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

10
Доставка на резервни части за  анализатори за 
емисионен контрол на СОИ-1 до 8 и датчици за 
температурен контрол по обособени позиции  340

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

11

Доставка на технически, електроконтактни манометри, 
трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, 
КИП за цехове СОИот1 до 8 и ХВО  по обособени 
позиции  190

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 313.67 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

12
Доставка на комутационна апаратура(резервни части 
КИП)  30

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 23.38 2018

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

13 Доставка на принтери и мултифункционални системи

 30

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 30.00 2018

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

14 Доставка на термомасови разходомери  80 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

15
Доставка и въвеждане в експлоатация на архивиращ 
сървър за Блок 8  120

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

16
Доставка на кабели в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, 
съгласно спецификация или еквивалентно  490

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

17 Доставка и монтаж на нов трансформатор 40МVА (10Т)
 600

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

18 Доставка на резервни части за КРУ 6 кV
 300

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

19 Доставка на резервни части за генератори
 300

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

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

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

Наименование на търговското дружество:

Номер 
по ред

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

Забележка
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

20
Доставка на резервни части за енергетично оборудване 
на СОИ 1-8  200

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

21 Доставка на релейни защити за КРУ  60 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
22 Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV  200 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
23 Доставка на честотни преобразуватели  60 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

24
Доставка на модули за защита и управление за КРУ 6 кV 
на Блок 2  30

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

25 Доставка на ел. двигател 6 кV за 3ЦПС
 400

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

26
Доставка на програмируеми двуканални 
преобразуватели на електрически величини  60

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

27

Реализация на част "Електрическа" към работен проект 
за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни 
пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на 
местоположението на капкоуловителя и реконструкция 
и модернизация на тръбопроводите за окисляващ 
въздух на абсорбери СОИ 7 и 8

 350

открита процедура

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

28
Доставка на двигатели с IP54 за ПСПрВ,ПСДрВ и 
250кW/1500об -6бр, и авт.прекъсвачи 0,4кV за 
управление  130

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

29
Доставка на лабораторна стъклария и консумативи за 
химични лаборатории по Спецификации  28

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

30
Доставка на химикали и реактиви за химични 
лаборатории по Спецификации  29

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

31 Доставка на хидразин хидрат  100 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
32 Доставка на клапи бътерфлай  50 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
33 Доставка на амонячна вода  70 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

34 Доставка на течна натриева основа, техническа
 600

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 504.90 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

35 Доставка на сярна киселина  320 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

36
Изработка и доставка на резервни части за изгребвачи 
на варовик  50

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

37
Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации 
(СОИ) на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД

50 400

договаряне без предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

38
Доставка на резервни части към системи за задвижване 
на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно 
техническа документация за СОИ бл.1-4  50

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 34.94 2018

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

39
Доставка на резервни части за ръчни и автоматични 
клапи  70

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

40
Доставка на елементи на тръбна инсталация от GRP в 
СОИ и ИОГ   70

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

41 Доставка на чистачи за ГТЛ
 30

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

42
Доставка и монтаж на обшивки на машини за обработка 
на варовик и гипс

 400

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

43 Доставка и монтаж на компресор за оксидиращ въздух
4 000

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

44
Доставка на уплътнителни шини /линзи/ за клапи суров 
газ и байпас  200

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

45 Доставка механизация - закупуване на багер-товарач.
 80

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

46
Диагностика, демонтаж, монтаж, доставка на резервни 
части и материали по каталог за  телескопичен повдигач 
MANITU и колесен еднокофов багер NEUSON

 90

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

47
Диагностика, демонтаж, монтаж, доставка на резервни 
части и материали по каталог за  мини челен товарач 
SK714 и SK818-5  30

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

48 Доставка ГТЛ тр-ри

1 900

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 6 098.30 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

49
Доставка на стрелки и материали за железопътното 
строителство  496

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 494.78 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

50 Доставка на резервни части за осигурителна техника
 15

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 39.61 2018

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

51 Доставка на масла

 800

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

ЗОП 829.99 2018

 Процедура на 
договаряне без 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

52 Доставка на филтри Хидак  300 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

53 Доставка на технически газове
 150

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 120.00 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

54 Доставка на абразиви

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

55 Доставка на бензин

 70

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

ЗОП 70.87 2018

 Процедура на 
договаряне без 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

56 Доставка на метали

 800

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

ЗОП 720.45 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

57 Доставка на греси

 150

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

ЗОП 149.71 2018

 Процедура на 
договаряне без 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

58 Доставка на товарозахващащи приспособления
 60

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 60.00 2018

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

59 Доставка на лагери

 400

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

ЗОП 400.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

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

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

Забележка

60 Доставка на добавъчни материали за заваряване

 180

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

ЗОП 175.23 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

61
Доставка на консумативи за принтери и 
мултифункционални устройства

 90

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

ЗОП 80.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

62 Доставка на консумативи за ремонт на ГТЛ

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

63 Доставка на помпи и  резервни части за помпи
 220

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 142.65 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

64 Доставка на консумативи за ремонт на тръбопроводи

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

65 Доставка на електроматериали

 200

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

ЗОП 219.66 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

66 Доставка на климатици
 30

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 60.00 2018

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

67 Доставка на добавъчни материали за заваряване

 180

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

ЗОП 49.57 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

68 Доставка на дизелово гориво

1 750

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

ЗОП 1 709.96 2018

 Процедура на 
договаряне без 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

69 Доставка на лагери със специално предназначение

 400

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

ЗОП 309.40 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

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

71 Доставка на тръби
 750

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 571.94 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

72 Доставка на лепило за студена вулканизация
 60

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 36.92 2018

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

73 Доставка на метали

 750

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

ЗОП 609.41 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

74 Доставка на инертни материали
 70

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 70.00 2018

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

75 Доставка на копирна и печатарска хартия  60 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
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76 Доставка на електроинструменти
 30

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

77 Доставка на ремъци

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

78
Доставка на консумативи за принтери и 
мултифункционални устройства

 250

квалификационна система чрез 
процедура на договаряне с 

предварителна покана
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 80.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."в" 
от ЗОП 

79 Доставка на крепежни елементи  100 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

80 Доставка на маркучи

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

81 Доставка на санитарни принадлежности

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

82 Доставка на ВиК материали
 60

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 60.00 2018

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

83 Доставка на графитни четки

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

84 Доставка на почистващи препарати

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 30.00 2018

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

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

86 Доставка на уплътнителни материали
 200

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 200.00 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

87 Доставка на кабели

 100

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 97.63 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

88
Доставка на осветителни тела и консумативи за тях - 
лампи

 150

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

ЗОП 51.53 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

89
Доставка на помпи и резервни части за помпи турбинно 
оборудване необходими за 2019г.

 600

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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90 Доставка на резервни части за парни турбини

2 000

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

ЗОП 0.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

91
Доставка на помпи и резервни части за помпи турбинно 
оборудване необходими за 2020г.

 600

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

92
Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за 
работни колела на мелещи вентилатори необходими за 
2019г.  950

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

93
Доставка на скрепителни елементи за работни колела на 
мелещи вентилатори необходими за 2019г.

 160
публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

94
Доставка на дискове и основни лопатки за работни 
колела на мелещи вентилатори

1 300

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 1 029.82 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

95
Доставка на нагревни повърхности и крепежи на 
котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) (необходими за 
2021 г.)

7 500

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

ЗОП 12 473.40 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

96
Доставка на кубове и насадки за ИВП на котлоагрегати 
тип Еп 670-140 (П-62)

2 600

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

97
Доставка на резервни части за димни вентилатори и 
обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-
62)  590

открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 2 218.00 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

98

Доставка на резервни части за прахоприготвящи 
системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и 
електрофилтри (ЕФ)  на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-
62) 1 930

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

ЗОП 0.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

99
Доставка на изолатори за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 
670-140  70

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 47.70 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

100
Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-
4 и Еп 670-140

 450

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

ЗОП 495.85 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

101 Доставка на багерни помпи и резервни части за тях

 500

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

ЗОП 476.96 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

102 Доставка на гъвкави компенсатори
 100

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

103
Доставка на нестандартни фасонни елементи и горещо 
изтеглени колена  100

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

104
Доставка на нагревни повърхности за конвективен 
паропрегревател с входящ и изходящ колектор за КА-4 
(по годишна заявка за 2020)  390

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

105
Доставка на  газоплътни екрани на долна радиационна 
част (ДРЧ) на  котлоагрегати №№ 3 и 4 тип ПК 38-4

4 600

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

ЗОП 287.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 
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106
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип 
ПК 38-4 по годишна заявка за 2021

 400

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

ЗОП 2 779.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

107
Доставка на резервни части за МВ, КПСВ, ГУ, ЕФ и 
реконструкция на БСД на котлоагрегат ПК 38-4

1 000

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

ЗОП 314.70 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

108
Доставка резервни части за арматура на котлоагрегати 
тип ПК 38-4 и Еп 670-140

 400

договаряне без предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 155.12 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

109 Изработка и доставка на разтоварна стрела Ers 500
 200

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

110

Доставка на резервни части за роторни изгребвачи (КРС6 
Takraf - Германия, изгребвачи на въглища РИ 1,2,3,4 
Dellatre levivier - Франция, РИ 201 Полша, КРС 205 
Англия)  900

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

ЗОП 1 178.53 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

111
Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 
500 Man Takraf -Германия  800

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 639.44 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

112
Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754 
необходими за 2019г.  420

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 112.61 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

113
Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 
754 и BD-155, необходими за 2020г.  400

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 112.61 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

114
Доставка на резервни части за челни товарачи (L - 34; 
БОБКАТ 751; Komatsu SK 714)  130

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 145.09 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

115 Доставка на ролки и гирлянди за транспортьори

1 000

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

ЗОП 1 307.63 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

116 Доставка на барабани за транспортьори

 490

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

ЗОП 374.80 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

117
Доставка на резервни части по конструктивна 
документация (багери и транспортьори)  300

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 99.82 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

118 Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки 

 800

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

ЗОП 525.20 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

119
Доставка и монтаж на навиващо устройство за челен 
товарач  70

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

120
Доставка на резервни части за съоръженията на 
СОИ 5-8

1 100

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

ЗОП 879.78 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

121
Доставка на резервни части за съоръженията на 
СОИ 1-4

2 000

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

ЗОП 2 407.39 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 
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122 Доставка на дифузори

 70

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

ЗОП 122.50 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

123
Доставка на мембранни блокове около горивната 
уредба на котлоагрегат 12

 276

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

124
Доставка на резервни части и консумативи за 
притриваща техника  95

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 39.18 2018

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

125
Доствака на комбинирана инсталация за студено 
прахово наваряване на валове и корпуси  40

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

126 Доставка на вал за огъване на листов материал  80 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
127 Доставка на нов автобус до 20 места  115 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

128 Доставка на нови леки автомобили до7 места - 2 бр.
 92

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 498.40 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

129
Доставка на резервни части за товарни автомобили и 
автомобили с висока проходимост  100

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

130 Доставка на ремарке с товароносимост - до 80 тона  200 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

131

Доставка на натурална минерална вода с обща 
минерализация до 200мг/л, опаковки:бутилки с 
вместимост от 1.5л. -800 000 бр., 0.5л. - 75 000бр.и 0.33л. 
- 7000бр.  240

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 200.50 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
132 Доставка виброанализатор  50 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

133 Доставка на виброметри
 15

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

134
Доставка на ЛПС за нуждите на работещите в „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД  100

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 39.05 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

135
Доставка на работни облекла за нуждите на работещите 
в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по 2 обособени позиции

 340

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

ЗОП 131.89 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

136
Доставка на защитни обувки половинки за нуждите на 
работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД  90

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 75.30 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

137
Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД  90

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 95.90 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

138
Изработка и доставка на оперативни дневници и 
документи за 2020 г.

 60

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 14.61 2018

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

139 Доставка на лигнитни въглища 241 737 243 223.24 2018
352 293.00 287 370.62

ІІ. Разходи за строителство

1
Извършване на специализирани строителни ремонтни 
дейности.

 420

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 48.82 2018

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

Общо разходи за доставки
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

2
СМР за ремонт на система за вентилация на шатъра на 
КА-10.

 49

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 48.89 2018

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

3
СМР за торкретиране на стоманени и бетонови 
повърхности.

 49

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 49.18 2018

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

4
Рехабилитация южна фасада на Котелна зала                                         
на Блок 3 част 700 MW.  401

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

5 СМР за реконструкция на жалузи на КА-12
 49

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

6
Възстановяване на остъкление южна и северна фасада 
Котелна зала част 890 MW (кота33-кота 60)  100

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

7
СМР ремонт бетонови настилки ред Г кота 0 КЦ част 700 
MW

 100

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 
ЗОП 

8
СМР за ремонт на битови помещения и бани в Котелен 
цех.  100

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

9
Ремонт на фасада по ред „Г” на Блок 2 на Котелна зала 
част 700 MW.  417

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

10 Ремонт на помещения и обзавеждане на лаборатории
 25

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

11 Ремонт на битови помещения
 50

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

12
Подмяна на магистралите за водород и въглероден 
двуокис и изграждане на нова магистрала за въздух и 
нов газов пост за водород в част 890 МW  270

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

13
Възстановяване на антикорозионното покритие на 
желязорешетъчни конструкции и ревизия на подвесни 
окачвания по трансформаторна площадка

 50

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

14
Изграждане на дренажни системи и полагане на 
бетонни настилки в цех СОИ бл.1-4

 200

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 
ЗОП 

15 Възстановяване на терен за съхранение на скрап  270 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

16
Превантивни действия по осигуряване на безопасното 
ползване и сигурност на  открити сгуропроводи на БПС.

 50
директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 

17
Почистване на северен преливен канал в „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД.  270

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

18
Ремонт покривна конструкция и заземяване на ПСИВ 1 и 
2, ПСПрВ, ШПС1, 2 и 3.  50

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

19
Почистване на растителност покрай западен клон 
тръбопроводи пожарна вода.  50

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

20 Ремонт на фекална канализация.  60 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 
21 Рехабилитация на пътя до охладителна кула.  270 събиране на оферти с обява чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

22
Възстановяване на канавки в източния и северния 
периметър на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  50

директно възлагане чл.20, ал.4 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)
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Забележка

23 Полагане на армировка в район сграда Инвестиции.
 50

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

24 Тампониране  на временно насипище за пепелина
 50

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

25 Почистване на шламови канали
 50

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

26 Обновяване на пресипни възли
 50

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

27 Възстановяване на огнезащитна полоса
 50

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

28 СМР битови помещения
 50

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

29 Изравняване на наклони

 50

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП 47.14 2018

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

30 Възстановяване на антикорозионно покритие
 50

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

31 Футировка на барабани  70 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

32 Подмяна на тръбопровод
 50

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

33 Ремонт на отводнителни съоръжения  150 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

34 Ремонт сгради МТС
 50

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

35 Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения

 300

договаряне с предварителна 
покана за участие

чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 
ЗОП

300.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."а" 
от ЗОП 

36
Разширение на производствено хале на цех РМБ и 
обособяване на помещение за Ел.лаборатория към 
Електро цех  50

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

37
Направа на хидроизолация на покрива на Механично 
хале І - цех РМБ  80

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

38 Боядисване на Механично хале І - цех РМБ  30 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП 

39 СМР по заустване на отпадъчни води от съоръжения 
 50

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

40

Разширение на съществуващата централизирана 
система за мониторинг с изграждането на нови системи 
за видеонаблюдение и контрол на достъпа за различни 
обекти от критичната инфраструктура на територията на 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

 950

договаряне с публикуване на 
обявление за поръчка

чл.20, ал.1, т.3, б."а" от 
ЗОП

41 Рехабилитация на Транспортьори 7 и 8 АБ  500 публично състезание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП

42
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на газорегулиращи пунктове (ГРП) на 
Блокове 2, 5 и 6 на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 1 210

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

7 239.70 494.03Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги
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(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
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Забележка

1 Среден ремонт на КА-1 и КА-2

 775

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

ЗОП 1 655.38 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

2 Среден ремонт на КА-3 и КА-4

1 600

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

ЗОП 1 655.38 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

3 Среден ремонт на КА-5 и КА-6

 815

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

ЗОП 947.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

4 Среден ремонт на КА-7 и КА-8

 915

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

ЗОП 369.70 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

5 Среден ремонт на КА-9 

 881

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

ЗОП 669.70 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

6 Основен ремонт на КА-10

5 530

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

ЗОП 982.64 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

7 Среден ремонт на КА-11

1 771

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

ЗОП 1 018.96 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

8 Основен ремонт на КА-12

3 180

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

ЗОП 4 808.90 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."в" 
от ЗОП 

9

Обследване на състоянието, технически решения и 
авторски надзор при настройката на опорно-окачващата 
система на топлотехническо оборудване на Блок №6 (КА-
10, ТА-6) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

 180

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 176.05 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

10
Реконструкция на горивните уредби на 
прахоприготвящите системи на котел ст.№ 9 в "ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД.

9 550

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

ЗОП 9 550.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

11
Изграждане на система за машинно почистване от прах 
на котлоагрегати тип ПК 38-4 (КА-3-8).

 400

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

12
Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и 
съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци.

 350

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

13
Изграждане на система за машинно почистване от прах 
на котлоагрегати тип ЕП 640-140.

 400

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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Прогнозна стойност
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Забележка

14
Почистване на котлоагрегати тип ЕП 640-140 и 
съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци.

 350

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

15

Обследване на състоянието, технически решения и 
авторски надзор при настройката на опорно-окачващата 
система на топлотехническо оборудване на Блок № 2 
(КА-3, КА-4, ТА-2) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

 160

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 176.05 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

16
Реконструкция на тръбопровод за пара от колектор 7 ата 
към калориферите на КА-9 и КА-10.  30

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

17
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-3                                   
и КА-4 .    2 000

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

18
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-10 2 500

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

19
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-9. 2 500

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

20
Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за 
сурови въглища на КА-3 и КА-4  160

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 139.33 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП 

21

Нанасяне на високотехнологични покрития чрез 
свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF 
процес) върху работни повърхнини на елементи на 
котли ПК 38-4 и ЕП 670-140                                   460

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

ЗОП 457.20 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

22
Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери                       
на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ                                                            

 150
открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

23 Сервизно обслужване на асансьорни уредби.                                                             

 350

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

ЗОП 119.78 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

24
"Ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, 
ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62"

8 000

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

ЗОП 7 600.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

25
Сервизно обслужване на газомазутните инсталации на 
КА-1-12                                                              

 390

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 318.50 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."в" 
от ЗОП 

26
Сервизно обслужване маслостанции на ДВ                                    
на КА-1-12                                                               100

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

27
Сервизно обслужване на компресорна станция за 
инструментален въздух                                                               50

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

28
Реконструкция на  тръбопроводи от См.Ш-2 до ЕФ на КА-
9 и 10  100

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

29
Проектиране на нова инсталация за смивна вода от ЕФ 
на КА-9 до СШ-3  40

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

30

Подмяна на зъбна рейка и ремонт на пътя на строителен 
товароподемник на Комин №1 и преустройство на 
строителни подемници на Комин № 1 и Комин № 2, 
Н=325 м. 1 440

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

ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

31
Извършване на проектански услуги в "ТЕЦ Марица изток 
2" ЕАД.  350

рамково споразумение
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

32 Ремонт на арматура в турбинен цех 

 490

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

ЗОП 368.28 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

33
Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на
турбинен цех

 160

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

ЗОП 0.00 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

34 Ремонт на ПВН и ПНН на бл.6
 370

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 79.50 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

35
Рехабилитация на ВР-3 в ЦПС-2 и нанасяне на защитно
покритие на металната конструкция и стените на
аванкамерата  70

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

36 Изготвяне на работен проект и реконструкция на ТА-6
 630

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

37
Разработване на работен проект за принудително парно 
охлаждане на РСН на ТА-7 и 8 и авторски надзор при 
реализирането.  163

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 0.00 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

38 Ремонт на козлови кран на ЦПС-2  250 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

39 Ремонт на корпусните детайли на 1ЦП-1 и 6
 30

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

40 Подмяна на тръбопровод от РЗК до ПЗК  100 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

41
Почистване северната фасада на Машинна зала част 700 
МВт  15

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

42 Почистване и ремонт на оладителна кула тип "Хамон"
 70

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

43 Изготвяне на работен проект за укрепване на 2ДВН
 30

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

44 Укрепване на 2ДВН 
 750

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

45 Подмяна на врати МЗ част 700 МВт  70 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

46
Ремонт на детайли от проточната част на ТА-6 в заводски 
условия  800

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

47
Подмяна на главни тръбопроводи на ТА-6 от ред "Б" на 
МЗ до АСК  100

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

48
Ремонт на РСН на ТА-8 в заводси условия и балансиране 
в барокамера на номинални и свръхобороти

 480
публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

49 Ремонт на протчна част на ТА-6 в заводски условия
 400

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 474.78 2018  Пряко договаряне  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

50 Ремонтни дейности по турбоагрегати в заводски условия
10 000

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

51
“Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, 
NOx и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7, СОИ-
8 и пункт за имисии в с. Полски градец  166

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

52
Ъпгрейд и подмяна на сървъри и активно оборудване за 
КИС  175

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

53 Подмяна софтуер с изтекъл ресурс  150 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

54
Въвеждане в системата за управление на ДВ КА 9 и 10 на 
логика за управление на допълнителни маслостанции

 50
събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

55 Сервиз на САР блокове 1 до 8
 351

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 350.88 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

56
Миграция на контролери за управление на системата на 
Блок 1 от С 200 на С 900  305

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

57
Изграждане на система за намаляване на емисии на КА-
11 и 12  900

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

58
Подмяна операторски, инженерна станции, система за 
термоконтрол и механични величини на Турбина 2

2 000
открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 
59 Ъпгрейд на системата за управление на ЦПС-1  252 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

60
Реинженеринг на регулиращи контури към ПВН и ПНН 
на ТГ-1, 3 и 4  125

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

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

62
Сервиз на водоотливната система за защита от бедствия 
и аварии

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 29.52 2018

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

63 Сервиз на газоанализаторите на СОИ 1-4 и СОИ 5:8  40 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

64
Услуги по поддържане и ремонт на периферни 
компютърни устройства

 30

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 30.00 2018

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

65
Абонаментно сервизно обслужване на репрографски 
машини  KONICA MINOLTA  20

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

66 Предоставяне на услуга достъп до Интернет  30 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
67 Сервиз АСУТП на СОИ 5/6  70 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

68
Разширяване на системата за отчитане на нето 
произведената енергия за пресмятане на ТИП  30

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

69 Подмяна врати на секции 6 и 0,4 кV в част 890 МW  80 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

70 Ремонт на прекъсвачи 110 кV в подстанция "Изгрев"
 60

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

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

72
Пробовземане, анализ, интерпретация и оценка на 
трансформаторни изолационни масла

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 29.87 2018

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

73
Софтуерно обслужване на ИУМС в "ТЕЦ Марица изток 2" 
ЕАД"  360

открита процедура
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 358.80 2018  Открита процедура 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

74 Ремонт на ротор на генератор 7  250 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

75
Ъпгрейд на управляващата част на статична 
възбудителна система тип UNITROL 5000, производство 
на „АВВ” на Блок № 2  700

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

76
Монтаж на химически устойчиво еластично покритие по 
стените на йонообменни филтри и други съоръжения в 
цех ХВО и Р  200

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

77 Сервизно обслужване компресори 
 40

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 72.00 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

78
Химическа обработка на водата против 
накипообразуване, корозия и биообрастване в ЦОС на 
бл.7 и 8  360

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

79
Реконструкция и промяна с честотно управление на 
помпи варовикова суспензия за регулиране на дебита 
им в цех СОИ бл.1-4  100

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

80
Дефектовка, ремонт и изпитване на пневматични 
цилиндри в заводски условия  30

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

81 Сервизна поддръжка БТМ, помпи и абсорбери
1 600

договаряне с предварителна 
покана за участие

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

82 Подмяна работни колела на 78 ПРЦ 1-4
 100

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

83
Подмяна на централните разпределителни колектори   
5/6 ПРЦ 5 и 6 на оросителна система на СОИ 5/6.

 400
открита процедура  чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 

ЗОП 

84 Проектиране на оросителна инсталация на Сгуроотвала.
 25

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

85
Сервизно обслужване на системата за измерване в 
движение на масови товари, постъпващи в "ТЕЦ Марица 
изток 2"ЕАД"  24

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

86
Сервизно обслужване на 5бр.муфелни пещи и 2бр. 
калориметри"  9

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

87 Сервизно обслужване на 4бр. булдозери LIEBHERR
 480

публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 
480.00 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

88
Депониране на пепелина, изгребвана от сгуроотвала на 
"ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД в депо за неопасни отпадъци 
"Обединени северни насипища"

15 600

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

ЗОП 

89 Основни ремонти на съоръжения във ВС и П

 250

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

ЗОП 138.80 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

90 Подмяна лагер въртене КРС 205  150 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

91
Ремонт метална конструкция на КРС 6А,Б,В и 
антикорозионно покритие  200

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

92 Рехабилитация на жп коловози №7 и №8  472 публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

93
Механизирано пресяване и поправяне по ос и ниво на 
жп коловози и стрелки.  250

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

94

Актуализиране на програмен продукт за изчисляване на 
постигнатите технико-икономически показатели и 
генериране на месечен (тримесечен и годишен) отчет на 
централата

 150

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

95
Инженерно обследване и възтановяване
 на кран електрически двугредов І-ва писта  100

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

96
Основен ремонт на работни колела за мелещи 
вентилатори тип 3300/800/490; 150/270 и 90/60.

2 500

 договаряне с предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)

Вид процедура по ЗОП 
Правно основание по 

ЗОП

Фактическа 
стойност

(хил. лв. без ДДС)
Период

Вид процедура по 
ЗОП 

Правно основание по 
ЗОП

Номер 
по ред

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

Забележка

97 РЗУ на ролки и гирлянди

 300

 договаряне с предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

281.80 2018

 Процедура на 
договаряне с 
предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

98
Абонаментна софтуерна поддръжка и сервизни услуги 
на програмен продукт Информационна система за 
обслужване на обществените поръчки (ИС ООП)

 15

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

99
Механична обработка в заводски условия на корпусите 
и валовете на ЛБ за МВ  55

 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
60.00 2018

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

100
Ремонт в заводски условия на Хоризонтално-
разстъргваща машина (Борверг)  20

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

101 Застраховка ,,Каско" на МПС
 60

 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
60.00 2018

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

102 Застраховка ,,Гражданска отговорност" на МПС
 50

 събиране на оферти с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 
35.00 2018

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

103
Услуги по ремонт и доставка на резервни части за 
автомобили Фолксваген и Шкода  130

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

104
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на площи и 
терени в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД  70

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

105
Почистване, измиване и поддръжка на канализационни 
системи, пътища и шахти със специализирани 
автомобили в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

 120

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

106

Абонаментно сервизно поддържане на климатични 
системи и климатизатори на багери, генератори, 
технологични и офис помещения (включващо труд и 
материали )” в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.

 70

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

70.00 2018
 Събиране на оферти 
с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

107
Предоставяне за временно ползване на 30 бр. 
преносими модулни санитарни възли /химически 
тоалетни/ в “ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД

 27

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

26.59 2018

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

108
Извършване на профилактични медицински прегледи на  
персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

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

109
Групова застраховка „Трудова злополука” на 
работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД  30

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

110
Кредитна линия за оборотни средства под формата на 
овърдрафт с кредитен лимит до 10 000 000.00 лв. без 
обезпечение  500

 договаряне с предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

111
Кредитна линия за оборотни средства под формата на 
овърдрафт с кредитен лимит до 15 000 000.00 лв. без 
обезпечение  750

 договаряне с предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 

112

Застраховка на производствени и административно - 
битови сгради, в т.ч. активи в процес на изграждане, 
машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар, 
транспортни средства без ДК номер, материали и др.

23 500

 договаряне с предварителна 
покана за участие 

 чл.20, ал.1, т.3, б."б" от 
ЗОП 
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Предмет
(Описание на разхода)

Прогнозна стойност
(хил. лв. без ДДС)
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ЗОП

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

Забележка

113

Избор на оператор за извършване на дейности по 
обезвреждане чрез депониране на отпадък код 17 06 04 
(изолационни материали, различни от упоменатите в 17 
06 01 и 17 06 03)  65

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 0.00 2018
 Покана до 
определени лица  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

114

Ежемесечно извършване на собствени периодични 
измервания на общите емисии живак в отпадъчните 
димни газове след серочистващите инсталации (5бр.) в 
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК2" ЕАД.  120

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

115
Абонаментно поддържане на програмна система 
„TEREZA.NET”  31

събиране на оферти с обява
 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 30.30 2018

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

116

Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване 
степен на правоспособност по заваряване и 
придобиване на такава – по заваръчни процеси 
РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81) и спояване с 
твърд припой(912), съгласно изискванията на Наредба 
№7 от 11.10.2002 г., БДС EN 9606-1 Изпит за 
квалификация на заварчици.   45

събиране на оферти с обява

 чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 40.00 2018
 Събиране на оферти 
с обява  чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

117
Абонаментно сервизно обслужване на система за 
контрол на достъп „Impro IXP 400“, в „ТЕЦ Марица изток 
2“ ЕАД.

 30

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 27.00 2018

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

118
Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и 
заваръчните съединения на Блок №6 по време на 
Основен ремонт - 2019г.  150

публично състезание
 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 135.71 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

119

Оценка на техническото състояние, определяне на 
остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД  и увеличаване срока на служба на 
тръбопроводи  270

публично състезание

 чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 155.54 2018  Публично състезание  чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП 

120 Извършване на професионални преводачески услуги
 30

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

121
Публикуване на обяви, съобщения и други печатни 
материали за нуждите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

 20

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 18.00 2018

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

122 Предоставяне на услуги в областта на телепродукцията

 29

директно възлагане чл.20, ал.4

 чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 28.80 2018

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

123
Договор за заем  от обединяане и новиране на 
задължение в размер на 484 973 126,53 22 357 26 962.00 2018

124 Договор за заем в размер на 5 904 270,49лв.  295 285.00 2018
125 Договор за заем в размер на 70 000 000,00 3 496 1 608.00 2018

126
Предоставяне на кредит за оборотни средства под 
формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен 
лимит 15 000 000,00 (петнадесет милиона) лева

 294 0.00 2018
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Предмет
(Описание на разхода)

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

Забележка

127
Предоставяне на кредит за оборотни средства под 
формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен 
лимит 10 000 000,00 (десет милиона) лева  216 0.00 2018

128

Предоставяне на финансови средства за подпомагане 
дейността и нормалното функциониране на ПФК Берое - 
Стара Загора ЕАД, както и за окъществяване на 
инвестиционни дейности по спортно-техническите бази, 
планирани от ръководството на клуба през 2018 г.

2 900 4 840.00 2018

129
Извършване на дейност  като член на одитния комитет 
на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в съответствие с 
правилника за работа на Одитния комитет

 38 30.85 2018

130
Придобиване на право за извършване на сделки на 
борсовия пазар на електрическа енергия  235 231.80 2018

131 Покупко-продажба на електрическа енергия  80 75.95 2018

132
Използване на търговските платформи на организиран 
пазар за извършване на сделки за продажба и покупка 
на електрическа енергия от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

 100 97.49 2018

Процедура на 
договаряне без 
предварителна 

покана за участие
 чл.20, ал.1, т.3, б."б" 
от ЗОП 

133 Договор за балансираща ел.енергия 1 035 1 031.79 2018
134 Такса пренос, достъп, реактивна ел.енергия  85 81.87 2018
135 Такса задължение към обществото  522 547.00 2018

136
Договор за пренос  на ел.енергия(с.Ханово, с.Ботево, 
с.Радецки, с.Полски градец)  6 5.83 2018

137
Договор за продажба на емисии на парникови газове от 
вида EUA 359 531 203 763.65 2018

507 816.15 273 586.97
Общо разходи 867 348.85 561 451.62

Утвърдил:
Изп.директор: ………………….

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

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

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

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

Общо разходи за услуги
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