
"Топлофикация София" ЕАД Период на отчитане:
План: 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

Отчет: 01.01.2018 - 31.12.2018 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 504                                договаряне без покана за участие  чл.79, ал.1 от ЗОП 463                                          01.01.2018 - 31.12.2018 

 договаряне без покана 

за участие  чл.79, ал.1 от ЗОП 

2  питейна вода 245                                неприложимо  неприложимо 221                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

3  работно облекло 350                                публично състезание  чл. 20, ал. 2, т.2 276                                          01.01.2018 - 31.12.2018  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

4  канцеларски материали 80                                  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 75                                            01.01.2018 - 31.12.2018  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

5  материали текущо поддържане 580                                неприложимо  неприложимо 602                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

6  материали автотранспорт 70                                  неприложимо  неприложимо 71                                            01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

7  инструменти 30                                  неприложимо  неприложимо 38                                            01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

8  ел енергия- администрация 144                                неприложимо  неприложимо 167                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

9  горива за производство 354 773                        неприложимо  неприложимо 283 523                                  01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

10  вода за производство 4 183                             неприложимо  неприложимо 4 328                                       01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

11  химикали 800                                01.01.2018 - 31.12.2018  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП  01.01.2018 - 31.12.2018  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

12  eл.енергия купена 10 765                          неприложимо  неприложимо 8 883                                       01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

13  купена топлинна енергия 87                                  неприложимо  неприложимо 76                                            01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

14  доставки по инвестиционна програма 4 237                             неприложимо  неприложимо 415                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

376 848 299 138

ІІ. Разходи за строителство

1  Инвестиции в топлоизточниците 46 671       неприложимо  неприложимо 24 272                                    01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

2  Инвестиции в ТПМ 31 768       неприложимо  неприложимо 11 929                                    01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

78 440 36 202

1  текущо поддържане и ремонт 250                                неприложимо  неприложимо 280                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

2  застраховки 905                                открита процедура  чл. 103, ал. 1 914                                          01.01.2018 - 31.12.2018  открита процедура  чл. 103, ал. 1 

3  пощенски разходи и телефони 380                                неприложимо  неприложимо 391                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

4  съобщения,обяви и преводи 80                                  неприложимо  неприложимо 47                                            01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

5  абонаментно поддържане 1 220                             неприложимо  неприложимо 915                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

6  въоръжена охрана 2 307                             открита процедура  чл. 103, ал. 1 2 722                                       01.01.2018 - 31.12.2018  директно възлагане  чл.20, ал.4 от ЗОП 

7  противопожарна охрана 28                                  директно възлагане чл.20, ал.4 от ЗОП 57                                            01.01.2018 - 31.12.2018  директно възлагане  чл.20, ал.4 от ЗОП 

8  услуги  граждански договори 170                                неприложимо  неприложимо 210                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

9  наеми 36                                  неприложимо  неприложимо 42                                            01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

10  проверка уреди 400                                неприложимо  неприложимо 441                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

11  копирни услуги и печат материали 200                                публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 178                                          01.01.2018 - 31.12.2018  публично състезание  чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

12  ползуване информация 595                                неприложимо  неприложимо 729                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

13  съдебни и нотариални разходи 1 300                             неприложимо  неприложимо 3 913                                       01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

14  квалификация 280                                неприложимо  неприложимо 139                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

15  проверка счетоводни отчети 85                                  неприложимо  неприложимо 49                                            01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

16  дялово разпределение на топлинна енергия 7 900                             неприложимо  неприложимо 8 130                                       01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

17  разходи за инкасиране на топлинна енергия 2 785                             неприложимо  неприложимо 2 974                                       01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

18  печат и доставка на фактури 700                                неприложимо  неприложимо 912                                          01.01.2018 - 31.12.2018  неприложимо  неприложимо 

19 621 23 044

Общо разходи 474 908 358 384

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


