
"Топлофикация София" ЕАД Период на отчитане:
План: 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Отчет: 01.01.2017 - 31.12.2017 г.

Предмет

(Описание на разхода)

Прогнозна стойност

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

Правно основание по 

ЗОП

Фактическа стойност

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

І. Разходи за доставки

1  горива за автотранспорт 500                              договаряне без покана за участие  чл.79, ал.1 от ЗОП 463                              01.01.2017 - 31.12.2017  покана за участие  чл.79, ал.1 от ЗОП 

2  питейна вода 260                              неприложимо  неприложимо 284                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

3  работно облекло 385                              публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 470                              01.01.2017 - 31.12.2017  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

4  канцеларски материали 90                                публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 86                                 01.01.2017 - 31.12.2017  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

5  материали текущо поддържане 650                              неприложимо  неприложимо 711                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

6  материали автотранспорт 94                                неприложимо  неприложимо 80                                 01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

7  инструменти 30                                неприложимо  неприложимо 95                                 01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

8  ел енергия- администрация 120                              неприложимо  неприложимо 108                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

9  горива за производство 273 996                      неприложимо  неприложимо 234 322                       01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

10  вода за производство 3 010                           неприложимо  неприложимо 3 703                           01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

11  химикали 850                              публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 848                              01.01.2017 - 31.12.2017  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

12  eл.енергия купена 8 806                           неприложимо  неприложимо 9 446                           01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

13  купена топлинна енергия 83                                неприложимо  неприложимо 90                                 01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

14  доставки по инвестиционна програма 1 237                           неприложимо  неприложимо 1 648                           01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

290 111 252 353

ІІ. Разходи за строителство

1  Инвестиции в топлоизточниците 49 797         неприложимо  неприложимо 14 088                        01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

2  Инвестиции в ТПМ 26 765         неприложимо  неприложимо 15 517                        01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

76 562 29 605

1  текущо поддържане и ремонт 300                              неприложимо  неприложимо 381                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

2  застраховки 900                              открита процедура 1 048                           01.01.2017 - 31.12.2017  открита процедура 

3  пощенски разходи и телефони 380                              неприложимо  неприложимо 397                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

4  съобщения,обяви и преводи 50                                неприложимо  неприложимо 48                                 01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

5  абонаментно поддържане 820                              неприложимо  неприложимо 914                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

6  въоръжена охрана 2 239                           директно възлагане  чл.20, ал.4 от ЗОП 1 589                           01.01.2017 - 31.12.2017  директно възлагане  чл.20, ал.4 от ЗОП 

7  противопожарна охрана 28                               директно възлагане чл.20, ал.4 от ЗОП 49                                 01.01.2017 - 31.12.2017  директно възлагане  чл.20, ал.4 от ЗОП 

8  услуги  граждански договори 126                              неприложимо  неприложимо 119                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

9  наеми 4                                  неприложимо  неприложимо 37                                 01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

10  проверка уреди 360                              неприложимо  неприложимо 361                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

11  копирни услуги и печат материали 330                              публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 425                              01.01.2017 - 31.12.2017  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

12  ползуване информация 490                              неприложимо  неприложимо 612                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

13  съдебни и нотариални разходи 2 000                           неприложимо  неприложимо 2 080                           01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

14  квалификация 180                              неприложимо  неприложимо 203                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

15  проверка счетоводни отчети 70                                неприложимо  неприложимо 37                                 01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

16  дялово разпределение на топлинна енергия 7 900                           неприложимо  неприложимо 7 792                           01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

17  разходи за инкасиране на топлинна енергия 2 600                           неприложимо  неприложимо 2 793                           01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

18  печат и доставка на фактури 700                              неприложимо  неприложимо 518                              01.01.2017 - 31.12.2017  неприложимо  неприложимо 

19 477 19 403

Общо разходи 386 151 301 361

Общо разходи за услуги

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

Номер по 

ред

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

Забележка

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

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

Наименование на търговското дружество:

Общо разходи за доставки

Общо разходи за строителство

ІІІ. Разходи за услуги


