
Период на отчитане: 01.01.2018 до 31.12.2018

№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид 
процедура по 

ЗОП

Правно основание 
за провеждане/
непровеждане

Номер на 
поръчката от 
регистъра на 
обществените 
поръчки/

идентиф. № на 
Възложителя

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без 
ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на договора Забележка

1
Доставка, стендови изпитания и извършване на супервизия 
при монтаж и пускане в експлоатация на силова турбина в 
състава на газотурбинен двигател (ГТД) ТНМ 1304-11

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-
0037/170-086

2 750            3185 27.02.2018
МАН Дизел и Турбо 
България ЕООД - 

Варна
200524930 2 746           180 календарни дни

2 Доставка на газова арматура за природен газ - обособена 
позиция № 1

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-
0039/170-078

1 336            3190 02.03.2018 Техноинженеринг 
Консулт ЕООД

203355898 1 334           130 календарни дни

3
Доставка на резервни части за системите за управление на 
компресорни станции

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-
0018/170-064

76                3241 28.03.2018 ДК Инфра ООД 201407008 75               15 календарни дни 

4 Доставка на мини багер с ремарке - обособена позиция № 1
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП
01351-2017-
0025/170-055

70                3246 30.03.2018
Евромаркет-БРД 

ООД
040186203 70               1 календарен ден

5 Доставка на верижен багер - обособена позиция № 2
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-
0025/170-055

250               3247 30.03.2018 Евромаркет-БРД 
ООД

040186203 235              1 календарен ден

6
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0002/ 170-102

337               3306 25.04.2018
 Унисист 

Инженеринг ООД
121224604 336              30 календарни дни  -

7
Закупуване на активи и земи, собственост на "Южен поток 
България" АД

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
вр.с чл.79, ал.1, 
т.3 от ЗОП

01351-2018-
007/180-013

13 188          3278 16.04.2018
Южен поток 
България АД

201355554 13 136         16.07.2018  -

8 Доставка на стоманени тръби, фасонни части и помпено 
компресорни тръби - обособена позиция № 1

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-
0035/170-068

400               3279 16.04.2018 Техноинженеринг 
консулт ЕООД

203355898 398              115 календарни дни

9 Доставка на стоманени тръби, фасонни части и помпено 
компресорни тръби - обособена позиция № 2

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-
0035/170-068

400               3280 16.04.2018 Техноинженеринг 
консулт ЕООД

203355898 399              70 календарни дни

10 Доставка на стоманени тръби, фасонни части и помпено 
компресорни тръби - обособена позиция № 3

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-
0035/170-068

910               3281 16.04.2018 Техноинженеринг 
консулт ЕООД

203355898 908              55 календарни дни

11
Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" 
ЕАД

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
вр.с чл.79, ал.1, 
т.7 от ЗОП

01351-2018-
0020/180-033

149               3326 16.05.2018 Салина-7 ЕООД 115781068 77               
12 месеца от влизане 
в сила на договора

-

12 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеостени 
- обособена позиция № 1

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2017-
0036/170-014

150               3337 25.05.2018 Тсис ЕООД 201940853 150              23 календарни дни

13

Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан от 
високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли, за 
извършване на якостни ремонти на подземни стоманени 
газопроводи

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0008/ 170-089

170               3385 28.05.2018 Симатекс ЕООД 200704348 170              455 календарни дни  -

14 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеостени 
- обособена позиция № 2

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2017-
0036/170-014

340               3359 01.06.2018 Тера Байт България 
ЕООД

200623469 339              40 календарни дни

15 Доставка на резервни части за САУ ССС ГТКА и силова част публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2017-
0038/170-074

150               3368 04.06.2018 Дефиго ООД 200716037 149              45 календарни дни

16
Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или 
еквивалентно

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
вр.с чл.79, ал.1, 
т.7 от ЗОП

01351-2018-
0022/180-032

240               3369 05.06.2018 ЗЕ-ЖАК ООД 201322885 240              70 дни от 25.06.2018

17 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 1 публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0009/ 170-020

70                3386 28.06.2018 Газтерм ООД 130491652 70               120 календарни дни  -

18 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 2 публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0009/ 170-020

166               3387 28.06.2018 Газтерм ООД 130491652 165              120 календарни дни  -

19 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 3 публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0009/ 170-020

138               3389 28.06.2018 Брайт Инженеринг 
ООД

103327353 154              64 календарни дни  -

20 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 4 публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0009/ 170-020

5                  3388 28.06.2018 Газтерм ООД 130491652 5                 120 календарни дни  -

21 Доставка на компресори публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2017-
0024/ 170-071

79                3371 08.06.2018
Евромаркет 

Кънстракшън АД 131433890 62               1 ден

22 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател (ГТД) 
ТНМ 1304

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0014/ 180-025

255               3374 15.06.2018 „БЕТТА КОНТЕХ" 
ООД

200099276 252              180 календарни дни  -

23 Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в 
системата

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0018/ 180-035

100               3465 31.07.2018 Месер Българя 
ЕООД

816115948 98               от 10-08-2018 до 31-
08-2018 г.

 -

24 Доставка на въздушни филтри за газова турбина ТНМ 
1304/11

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2018-
0010/180-016

99                3475 06.08.2018 Инокон ООД 201552968 97               60 календарни дни  -

Информация за извършените разходи за доставки, строителство и услуги, както и за проведените и възложени обществени поръчки
Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 

Номер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

I. Разходи за доставки



№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид 
процедура по 

ЗОП

Правно основание 
за провеждане/
непровеждане

Номер на 
поръчката от 
регистъра на 
обществените 
поръчки/

идентиф. № на 
Възложителя

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без 
ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

25
Доставка на хидрофобни въздушни филтърни елементи за 
газови турбини тип ТНМ 1304/11

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-0012 

/170-062
120               3476 07.08.2018 Инокон ООД 201552968 119              100 календарни дни  -

26
Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за 
принтери, факс апарати и копирни машини

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0019/ 180-030

150               3477 08.08.2018  Роел-98 ООД 121798467 150              
12 месеца от влизане 
в сила на договора

Ако не е достигната 
стойността по договора, 
срокът за изпълнение се 

удължава след 
изпращане на писмено 

уведомление.

27 Доставка на резервни части и консумативи за 
газомотокомпресор (ГМК)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0017/ 180-034

400               3485 09.08.2018 Трейд Сейф 
Технолоджи ЕООД

204108897 400              60 календарни дни  -

28
Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напражение

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0025/180-019

2 700            3487 13.08.2018
Енерджи Маркет 

АД
131200181 2 700           12 месеца 

Срокът на договора 
започва да тече от 

31.08.2018 г. с опция за 
удължаване до 3 месеца.

29 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
вр.с чл.79, ал.1, 
т.7 от ЗОП

01351-2018-
0046/180-048

18                3500 15.08.2018
Инса ЕООД - 
Раковски 

825377953 18               70 дни  -

30
Доставка на леки автомобили - Обоособена позиция № 1 - 
Доставка на леки автомобили със задвижване 4х4 и мощност 
не по-малко от 140 KW 1

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0028/ 170-079

235               3504 22.08.2018 Еуратек Ауто ООД 175190739 235              90 календарни дни  -

31
Доставка на леки автомобили - Обоособена позиция № 2 - 
Доставка на леки автомобили със задвижване 4х4 и мощност 
не по-малко от 110 KW

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0028/ 170-079

265               3505 22.08.2018 Еуратек Ауто ООД 175190739 265              90 календарни дни  -

32

Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 
за нуждите на ‘‘Булгартрансгаз“ ЕАД - Обособена позиция № 
1 - Автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) с 
автоматична скоростна кутия

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0029/ 180-057

200               3506 22.08.2018 Еуратек Ауто ООД 175190739 200              90 календарни дни  -

33

Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 
за нуждите на ‘‘Булгартрансгаз“ ЕАД - Обособена позиция № 
2 -Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 
(джипове) с механична скоростна кутия

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0029/ 180-057

300               3507 22.08.2018
Киа Моторс 

България - София 
ООД

204650474 299              90 календарни дни  -

34 Доставка на колесни багер товарачи публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0024/ 180-047

600               3512 31.08.2018 Евромаркет-БРД 
ООД

040186203 519              1 ден  -

35 Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна 
поща

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0039/ 180-039

170               3569 16.10.2018 Ай Би Ес България 
ООД

131086564 169              21 календарни дни -

36

Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД - 
Обособена позиция № 1 - Доставка на горива за автомобили, 
чрез карти за безналично плащане в района на действие на 
регионалните звена на “Булгартрансгаз” ЕАД от зона А - 
дизелово гориво 150 000 л. и бензин 150 000 л.

 договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1, във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т.7 от ЗОП

 01351-2018-
0063/180-094

3597 23.10.2018 г. Петрол АД 831496285 596              365 календарни дни
Борсов договор 

745/23.10.2018 г.

37

Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД - 
Обособена позиция № 2 - Доставка на горива за автомобили, 
чрез карти за безналично плащане в района на действие на 
регионалните звена на “Булгартрансгаз” ЕАД от зона Б- 
дизелово гориво 150 000 л. и бензин 150 000 л.

 договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1, във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т.7 от ЗОП

 01351-2018-
0063/180-094

3598 23.10.2018 г. Бент Ойл АД 200852966 597              365 календарни дни
Борсов договор 

746/23.10.2018 г.

38 Обособена позиция № 1 - Доставка на високопроходим 
товарен автомобил 4х4 с бордова надстройка фургон

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2018-
0027/170-095

250               3603 29.10.2018 Булавто България 
АД

203540847 249              145 календарни дни  -

39
Обособена позиция № 2 - Доставка на високопроходим 
товарен автомобил 4х4 с бордова надстойка бризент с кран

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0027/170-095

285               3604 29.10.2018
Булавто България 

АД
203540847 284              145 календарни дни

40
Обособена позиция № 3 - Доставка на високопроходим 
товарен автомобил 4х4 с бордова надстройка бризент

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0027/170-095

450               3605 29.10.2018
Булавто България 

АД
203540847 449              145 календарни дни

41 Доставка на верижен багер публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0044/ 180-073

200               3635 16.11.2018 Евромаркет-БРД 
ООД

040186203 198              1 календарен ден -

1 250            
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42 Доставка на телескопичен товарач
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0045/ 180-076

300               3638 21.11.2018
Евромаркет-БРД 

ООД
040186203 299              1 календарен ден -

43
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
пожароизвестителна система в сграден фонд на ПГХ "Чирен"“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0049/ 180-079

95                3653 05.12.2018 Солти ЕООД 121828070 95               60 календарни дни  -

44 Доставка на съчленен камион (влекач) с тежковозно 
полуремарке за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0043/ 180-075

280               3652 04.12.2018 Булавто България 
АД

203540847 288              80 календарни дни -

45 Доставка на автомобили с висока проходимост (пикапи) публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0056/ 170-080

630               3681 20.12.2018 Ауто Италия ЕАД 130029037 623              1 календарен ден -

46 Доставка на стоманени тръби
открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0041/180-061

741               3683 20.12.2018
Литва Лимитид 

ЕООД
201130536 740              140 календарни дни -

47
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
пожароизвестителна система в сграден фонд на ПГХ "Чирен"“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0023/ 180-044

95                 -  -  -  -  -  - прекратена

48 Доставка на резервни части за UPS публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0036/ 180-031

170               - - - - - - прекратена

49
Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на 
двугредов мостов кран 10т в КС “Вълчи дол”

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0038/ 180-065

230               - - - - - - прекратена

50 Доставка на резервни части за система за автоматично 
управление "Турболог"

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0050/ 180-026

77                - - - - - - прекратена

51 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0057/ 180-074

206               - - - - - - -

52
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
водоохлаждащ термопомпен агрегат с въздушно охлаждане

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0058/ 180-071

75                - - - - - - -

53
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0059/ 180-088

472               - - - - - - -

54
Доставка и внедряване на софтуерен продукт за симулиране 
на експлоатацията на подземния газов резервоар на ПГХ 
„Чирен“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0061/ 180-011

180               - - - - - - прекратена

55  Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 1 - 
„Доставка на газова арматура за природен газ“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0067/ 180-105

694               - - - - - - -

56  Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 2 - 
„Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0067/ 180-105

60                - - - - - - -

57  Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 3 - 
„Доставка на трипътни сферични кранове“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0067/ 180-105

11                - - - - - - -

58
 Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 4 - 
„Доставка на трипътен клапан Клориус“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0067/ 180-105

6                  - - - - - - -

59
 Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 5 - 
„Доставка на вентили“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0067/ 180-105

9                  - - - - - - -

60 Доставка на резервни части за UPS публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0068/ 180-096

170               - - - - - - Прекратена

61
Доставка на уреди за надземно електрометрично обследване 
на изолацията на газопроводи и откриване на активна 
корозия

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 170-087

78                - - - - - - -

62
Доставка и внедряване на информационна система 
„Платформа за търговско диспечиране“

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0070/170-033

5 670            - - - - - - -

63
Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско 
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0071/ 180-107

235               - - - - - - -

64
 Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 1 - 
„Доставка на турбинни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 180-109

27                - - - - - - -

65
 Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 2 - 
„Доставка на ротационни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 180-109

81                - - - - - - -

66
 Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 3 - 
„Доставка на диафрагмени разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 180-109

7                  - - - - - - -

Общо разходи за доставки 40 020        31 157       
II. Разходи за строителство

1
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: „Газопроводно отклонение „Търговище“ – DN 250, PN 
5,4 MPa”

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2017-0041
170-085

10 255          3228 26.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 10 224         578 календарни дни



№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид 
процедура по 

ЗОП

Правно основание 
за провеждане/
непровеждане

Номер на 
поръчката от 
регистъра на 
обществените 
поръчки/

идентиф. № на 
Възложителя

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без 
ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

2

Актуализиране на инвестиционния проект,изграждане и 
въвеждане в експлоатация на строеж "Магистрални и 
локални оптични кабели към Транзитния газопровод за 
Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от 
ГИС „Дупница” до границата с Република Гърция"

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2017-0043
170-096

6 100            3226 26.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 6 087           600 календарни дни

3
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: „Компресорна станция „Полски Сеновец“ - основен 
ремонт на Машинна зала към Компресорен цех“ 

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2017-0044
170-090

1 500            3227 26.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 1 485           420 календарни дни

4

Актуализиране на инвестиционния проект, доставки и 
изграждане на строеж "Оптична кабелна магистрала с 
локални оптични кабелни линии в участъка КС "Полски 
Сеновец" - КВ "Миладиновци" - АГРС "Търговище"
Оптична кабелна магистрала с локални оптични кабелни 
линии в участъка КС "Полски Сеновец" - КВ "Миладиновци" - 
АГРС "Търговище"

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.)

03151-2016-007
150-174

4 235            3229 27.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 4 231           551 календарни дни

5
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: "ГИС "Странджа"

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2018-0013
180-023

27 875          3275 12.04.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 27 701         333 календарни дни

Срокът за изпълнение 
започва да тече, считано 
от датата на получаване 
от Изпълнителя на 

възлагателно писмо за 
влизане в сила на 

договора

6
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: „АГРС „Ловеч“ – реконструкция“

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2018-0005
170-092

1 175            3270 10.04.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 1 008           305 календарни дни  -

7

Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: 
„Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в 
участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“ 

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2018-0004
180-001

13 150          3271 10.04.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 13 145         630 календарни дни  -

8

Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на обект:Разширение на газопрен.мрежа в 
участъка от българо-турската граница до КС 
Странджа,етап:Преносен газопровод от българо-турската 
гран. до ГИС Странджа и възел за включв.към ТГ1 и ТГ2

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0034/180-043

48 495          3544 28.09.2018
ДДЗД Странджа 

2018
177307739 47 946         360 календарни дни

Срокът за изпълнение 
започва да тече след 

получаване на 
възлагателно писмо от 

Изпълнителя за 
възлагане на дейностите 
по предмета на договора

9

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 
„ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ 
„Калугерово””, Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ 
„Батулци” до КВ “Калугерово”” 

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0035/180-067

22 000          3695 31.12.2018
ДЗЗД 

„ЗАПАДГАЗЭНЕРГО
ИНВЕСТ“ 

177327600 21 763         210 к.дни

Срокът за изпълнение 
започва да тече от датата 
подписване на протокол за 

откриване на 
строит.площадка и 

определяне на строит. 
линия и ниво за строежи 
на техническата инфрастр. 

(обр. 2а). СМР се 
изпълняват след влязло в 
сила разрешение за 
строеж и в периода от 

01.04. до 30.10. на 
съответна кал.година 

10
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „АГРС "Септември"-реконструкция"

Договаряне 
без 

обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2018-0006
170-100

800                -  -  -  -  -  - прекратена

11
Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране 
на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0042/180-037

152 128         -  -  -  -  -  -  -



№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид 
процедура по 

ЗОП

Правно основание 
за провеждане/
непровеждане

Номер на 
поръчката от 
регистъра на 
обществените 
поръчки/

идентиф. № на 
Възложителя

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без 
ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

12

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за 
Гърция и Транзитния газопровод за Македония в 2 обособени 
позиции, както следва: Обособена позиция № 
1:Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Укрепително съоръжение на Транзитния газопровод 
за Македония при пресичането на р. Струма на ПК 302+08 до 
с. Гирчевци, община Кюстендил” ; Обособена позиция № 2: 
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Укрепително съоръжение при прехода на Транзитния 
газопровод за Гърция през р. Лисийска на ПК 33,3 до с. 
Българчево, община Благоевград”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0052/180-049

755                -  -  -  -  -  -  -

13
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Пускова и приемна камери на газопроводно 
отклонение „Бургас““

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0064/180-063

1 500            - - - - - - -

14 Ремонт на очистно съоръжение "Стряма" публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП  01351-2018-
0065/180-091

1 089            - - - - - - -

15

„Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие 
на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС „Лом 
Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с.Иванча и 
с.Патреш”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0072/180-101

390               - - - - - - -

16
Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането 
на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0073/180-099

400               - - - - - - -

17

Изграждане на обект „Разширение на газопреносната 
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на 
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската 
граница", етап "Линейна част"

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0075/180-100

2 286 000      - - - - - - -

2 577 847  133 590     

1

Вътрешнотръбна инспекция на газопровод от националната 
газопреносна мрежа - участък Ду 720 ОС Могила - ОС Горни 
Богров, ГО Русе и вътрешнотръбна инспекция на участък ОС 
Пиперево - ОС Гюешево, 61 км, от транзитната газопреносна 
мрежа - обособена позиция № 1

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2017-0015 

/170-035
358               3146 31.01.2018

ДЗЗД Пайплайн 
Инспекшън 2017

177239525 354              730 календарни дни

2
Предпроектно проучване за Газов хъб "Балкан"
Газов хъб "Балкан"

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-0031

170-021
3 520            3211 15.03.2018 г.

ДЗЗД "АФ-ЕМГ 
Консулт"

177253729 2 327           110 календарни дни

3 Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при 
служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0001/180-009

420               3305 24.04.2018  Посока ком ООД 130979057 420              
731 дни или до 

достигане на сумата 
от 420 000 лв.

 -

4

Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на 
специализиран софтуерен продукт за интеграция и 
синхронизация на данни между два софтуерни продукти, 
собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0003/170-088

190               3334 23.05.2018
ИТ Консултинг и 
интегриране ООД

131158526 185              270 календарни дни  -

5
Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху 
площта на Чиренската структура

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2017-
0027/160-048

10 486          3336 25.05.2018
Геофизика Торун 

С.А
870636997 7 255           391 календарни дни 

6 Ремонт на газотурбинен привод ГТП АИ-336-2-8
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-0015 

/180-027
1 500            3398 05.07.2018 Симатекс ЕООД 200704348 1 499           210 календарни дни

Срокът започва да тече 
от датата на пристигане 

на двигателя в 
производствената база 
на изпълнителя до 
връщането му на 
площадката на КС.

7

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 1:  Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и храсти 
при ЮЗЕР Ихтиман

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

65                3427 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 45               22 календарни дни
Срокът започва да тече 
от датата на получаване 
на възлагателно писмо. 

Общо разходи за строителство
III. Разходи за услуги



№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид 
процедура по 

ЗОП

Правно основание 
за провеждане/
непровеждане

Номер на 
поръчката от 
регистъра на 
обществените 
поръчки/

идентиф. № на 
Възложителя

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без 
ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

8

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 2: Почистване на сервитутни площи на 
газопроводен участък от дървесна растителност и храсти при 
ЮИЕР Стара Загора

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

86                3428 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 52               40 календарни дни
Срокът започва да тече 
от датата на получаване 
на възлагателно писмо. 

9

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 3: Почистване сервитутни площи на 
газопроводен участък от дървесна растителност и храсти при 
СЗЕР Ботевград

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

43                3429 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 30               25 календарни дни
Срокът започва да тече 
от датата на получаване 
на възлагателно писмо. 

10

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 4: Почистване на сервитутни площи на 
газопроводен участък от дървесна растителност и храсти при 
СИЕР Вълчи Дол

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

26                3430 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 16               20 календарни дни
Срокът започва да тече 
от датата на получаване 
на възлагателно писмо. 

11 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П -
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0011/170-103

3 000            3461 27.07.2018
Джайден Юнайтед 
България ООД

200452057 2 987           210 календарни дни

Срокът започва да тече 
от датата на пристигане 

на двигателя в 
производствената база 
на изпълнителя до 
връщането му на 
площадката на КС.

12
Вътрешнотръбна инспекция на участък от газопреносната 
мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с външен диаметър АХ 1000 
(40“) и дължина 62 км

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0026/180-029

458               3513 31.08.2018
ROSEN EUROPE b.v. 
(Розен Юръп Б.В.)

808776393 454              3 години

Срокът за изпълнение на 
дейностите по 

инспекцията е до 290 
дни, считано от приемо-
предвателния протокол 

за предаване на 
участъка.

13
„Извършване на спасителни теренни археологически 
проучвания за строежи към системата за пренос на природен 
газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0062/180-056

48 000          3691 28.12.2018 НАИМ на БАН 670919 48 000         4 години
Рамково споразумение 
за срок от 4 години

14

Спасителни теренни археологически проучвания, мерки за 
опазване на културното археологическо наследство и 
археологическо наблюдение по време на строителните 
дейности на строеж: „Преносен газопровод до Свищов”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0031

180-041
1 081            3548 03.10.2018 НАИМ на БАН 670919 1 081           

180 к.дни
60 к.дни

Срокът от 180 к.дни е за 
изпълнение на 
спасителни теренни 
арх.проучвания на 4 
обекта, а срокът от 60 
к.дни е за изпълнение 
на наблюдение по време 
на строителството
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15

Актуализация на проектна документация за обект: 
„Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) 
газопровод до българо-сръбската граница”, етап "Линейна 
част"

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0048/180-080

815               3600 24.10.2018
Обединение Енсол 

газ
177312775 798              80 к.дни

Срокът за изпълнение 
започва да тече след 

получаване на 
възлагателно писмо от 

Изпълнителя за 
възлагане на дейностите 

по предмета на 
договора.

16

Осигуряване на достъп на техническо оборудване и персонал 
до земите в района на ПГХ Чирен за провеждане на 3D 
полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската 
структура

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0021/180-038

800               3602 25.10.2018
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕСМ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДЗЗД
177290300 420              

70 к.дни за предаване 
на вс.док. за осигур. 
на достъп/наем и 
евент. обезщет.за 

засегнати имоти, след 
получаване на 

Предвар.план (ПП) за 
провеждане на 3D 

полеви 
сеизм.проучв.;

20 к.дни, от  получ. 
на изменен ПП до 
предаване на всички 
док.за засегнати 
имоти, по отн. на 

имотите, за които не 
са извършени тези 

дейности по 
първонач.предст. ПП

Сркът за изпълнение  е 
в пряка зависимост от 
изпълнението на 
договора за провеждане 
на 3D полеви сеизмични 
проучвания върху 
площта на Чиренската 
структура

17

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции:Обособена позиция № 1 - Застраховка Обща 
гражданска отговорност

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
35                3608 31.10.2018

Застрахователно 
акционерно 

дружество Армеец 
АД

121076907 29               

Срокът на настоящия 
договор е 36 месеца и 
същият влиза в сила 

от датата на 
подписването му, 

като 
застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 
15.01.2019 г. до 24:00 
часа на 14.01.2022 г.

 -
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18

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции: за обособена позиция № 2 в частта - „Застраховка 
на природен газ, вкл. буферен в: ПГХ Чирен, националната 
газопреносна мрежа, газопреносна мрежа за транзитен 
пренос” и  в частта - „Застраховка на сгради, машини, 
съоръжения, оборудване, задбалансови активи и материали, 
стопански инвентар и компютърна техника, разходи за 
придобиване на дълготрайни материални активи”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
4 000            3628/3629 14.11.2018

Застрахователно 
акционерно 

дружество ОЗК - 
Застраховане АД

121265177 4 000           

Срокът за изпълнение 
на настоящия договор 
е 36 месеца и същият 
влиза в сила от 
датата на 

подписването му, 
като 

застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 
15.02.2019 г. до 24:00 
часа на 14.02.2022 г.

Посочената стойност на 
договора е прогнозната 
стойност на обособената 

позиция. 
Действителната 

стойност по договора ще 
бъде известна при 

приключване действието 
на договора.

19

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции:Обособена позиция № 3 -Застраховки на моторни 
превозни средства на Булгартрансгаз ЕАД

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
650               3622 07.11.2018

ЗАД Булстрад 
Виена Иншурънс 

Груп АД
000694286 650              

Срокът на настоящия 
договор е 36 месеца и 
същият влиза в сила 

от датата на 
подписването му, 

като 
застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 

15.01.2019- г. до 
24:00 часа на 
14.01.2022 г.

Посочената стойност на 
договора е прогнозната 
стойност на обособената 

позиция. 
Действителната 

стойност по договора ще 
бъде известна при 

приключване действието 
на договора.

20

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции:Обособена позиция № 4 Застраховка Трудова 
злополука на служителите на Булгартрансгаз ЕАД

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
200               3623 07.11.2018

ЗАД Булстрад 
Виена Иншурънс 

груп АД
000694286 200              

Срокът на настоящия 
договор е 36 месеца и 
същият влиза в сила 

от датата на 
подписването му, 

като 
застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 
15.01.2019 г. до 24:00 
часа на 14.01.2022 г.

Посочената стойност на 
договора е прогнозната 
стойност на обособената 

позиция. 
Действителната 

стойност по договора ще 
бъде известна при 

приключване действието 
на договора.

21
Следгаранционна поддръжка на станционните системи за 
управление в КС „Петрич“, КС „Ихтиман“, КС „Лозенец“ и КС 
„Странджа“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0033/180-042

95                3636 20.11.2018 Ханиуел ЕООД 831093277 95               

Срокът на договора е 
до 2 години, считано 
от датата, на която 
Изпълнителят е 

уведомен писмено от 
Възложителя за 

получения от ДАНС 
достъп на лицата, 
които ще извършват 
дейностите по 

предмета на договора 
по местата по т.2.4. 
или до достигане на 

максимално 
допустимата стойност 
на договора по т.3.1., 
в зависимост от това 
кое от двете събития 
настъпи по-рано. 

 -
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22
Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) 
тип ТНМ 1304 състоящ се от газгенератор (ГГ) №2054 и 
силова турбина (СТ) №2067

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0040

180-066
6 000            3680 18.12.2018

„МАН Енерджи 
Солюшънс 

България“ ЕООД
200524930 5 993           

270 календарни дни, 
считано от датата на 

приемно-
предавателния 
протокол за 

предаване на ГТД в 
ремонтната база на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 -

23

Следгаранционна поддръжка на шест броя 
газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с 
газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други 
агрегати и системи на ГТКА

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0066/180-046

2 000            - - - - - - -

24
Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) 
тип ТНМ 1304 състоящ се от газгенератор (ГГ) №2054 и 
силова турбина (СТ) №2067

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0016

170-101
6 000             -  -  -  -  -  - прекратена

25

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции - обособена позиция № 5 - „Застраховане 
служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД при служебни 
командировки или обучения и специализации в чужбина“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
30                 -  -  -  -  -  - прекратена

26
Демонтаж, ремонт с изработка на нови секции, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС 
„Вълчи дол“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0032/180-021

150                -  -  -  -  -  - прекратена

27
Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 
1 от Закона за устройство на територията за обект: 
„Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-
турската граница до компресорна станция ”Странджа”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0047/180-060

410                -  -  -  -  -  -  -

28
Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски теитории

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП  01351-2018-
0037/180-070

481                -  -  -  -  -  -  -

29

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строежи от системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за строеж 
„Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца - 1“ в 
участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“; Обособена 
позиция № 2: Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Газопроводно отклонение 
„Търговище“ - DN 250, PN 5,4 MPa“; Обособена позиция № 3: 
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията за строеж „АГРС 
„Ловеч“  – реконструкция “; Обособена позиция № 4: 
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията за строеж „Компресорна 
станция „Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала 
към Компресорен цех“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

170                -  -  -  -  -  -  -

30

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за нови строежи 
към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с три 
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строеж: „Преносен газопровод до Свищов“; Обособена 
позиция № 2: Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен газопровод до Банско 
и Разлог; Обособена позиция № 3: Упражняване на 
консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: 
„Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“.

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0053/180-004

254                -  -  -  -  -  -  -

31

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 
1 от Закона за устройство на територията за нови 
регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи 
технологични съоръжения

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0054/180-007

80                 -  -  -  -  -  -  -
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32

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 
1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: 
„Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране 
на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати 
(ГТКА)“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0055/180-078

560                -  -  -  -  -  -  -

33
Обновяване на системата за управление на технологичните 
процеси в ПГХ „Чирен“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0060/180-093

700               - - - - - - -

92 663        76 890       
2 710 530  241 637     

Таблица, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2018 до 31.12.2018 (по предварителни счетоводни данни за годината)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ
Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

Общо разходи за услуги
Общо разходи

* Забележка: Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.12.2018 г., включват разходите посочени в колона № 3 от Таблицата по образец на Приложение №2 на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г., които са направени въз основа на проведени и 
възложени обществени поръчки през периода и разходите, направени през периода, въз основа на възложени обществени поръчки през предходни отчетни периоди.

Разходи за доставки, строителство и услуги за 
периода 01.01. – 31.12.2018 г. 

(в хил. лева, без ДДС)

59 728

55 402

4 326

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка, в т.ч. 
разходи по възложени обществени поръчки, които не са 
включени в  Годишните програми за Прединвестиционна 
подготовка, Инвестиции и Експлоатационна поддръжка. 


