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Период на отчитане: 01.01.2022 до 31.12.2022 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Доставка на течни горива 65
Договаряне без 
предварителна 

покана за участие

чл. 138 от 
ЗОП

2 Доставка на оборудване и консумативи за 
врязвания под налягане 650 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП               28     2021 директно 
възлагане 

чл. 20, ал. 4 
от ЗОП

3 Доставка на верижен багер 450 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             259     2021 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП
4 Доставка на трактор-багер 120 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП
5 Избор на оператор на платформа за 

резервиране на капацитет 770 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             798     2019-2021 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП
6 Доставка на автомобили с висока 

проходимост с товарен отсек (пикапи) 406 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             424     2021 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП
7 Доставка на люкове за пускова и приемни 

камери 276 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

8 Доставка на мотокари 110 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

9 Доставка на стоманени тръби и фасонни 
части 450 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП
10 Доставка на микробуси 160 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

11
Доставка на ремонтни системи за 
извършване на якостни ремонти по 
газопреносната мрежа

150 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             193     2020-2021 Публично

състезание
чл. 176 от 

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

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

Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 

І. 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

12 Доставка на котел 76 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

13 Доставка на компресори за въздух 105 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

14 Изработка и доставка на дрехи от промазана 
или импрегнирана тъкан 280 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

15 Доставка на резервни части за поддръжка 
на автопарка на "Булгартрансгаз" ЕАД 600 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП             600     2020-2021 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

16 Доставка на тежкотоварен камион 150 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

17 Доставка на резервни части за UPS 150 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

18 Подновяване на поддръжката на VEАM и 
увеличаване на дисковото пространство 90 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

19 Доставка на горива за автомобили чрез 
карти за безналично плащане 1 250

Договаряне без 
предварителна 

покана за участие

чл. 138 от 
ЗОП             890     2020-2021

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

чл. 138 от 
ЗОП

20 Доставка на автомобили с висока 
проходимост 4х4 (джипове) 150 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП             100     2021 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

21 Доставка на инертни материали 250 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

22 Доставка на масла 325
Договаряне без 
предварителна 

покана за участие

чл. 138 от 
ЗОП             343     2020-2021

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

чл. 138 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

23
Доставка на мобилен компресор за 
евакуация на природен газ и пневматични 
изпитания

1 200 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

24 Доставка на течен азот, изпаряване и 
нагнетяване в системата 165 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП               18     2021 директно 
възлагане 

чл. 20, ал. 4 
от ЗОП 

25 Доставка на средства за първоначално 
гасене на пожари 80 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП
26 Доставка на газова арматура 305 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП          1 390     2021 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

27 Закупуване на квоти за емисии на 
парникови газове 4 000

Договаряне без 
предварителна 

покана за участие

чл. 138 от 
ЗОП

28
Доставка на оригинални, нерециклирани 
консумативи за принтери, факс апарати и 
копирни машини

200 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             200     2021 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

29 Доставка на лицензи за корпоративна 
електронна поща 107 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП
       13 090              5 243     

1
Проектиране и изграждане на обект: 
Оптична кабелна линия ЛКВ Преселка – 
Стоян Михайловски

370 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

2
Ремонт на магистрален газопровод северен 
полупръстен, чрез подмяна на тръбни 
участъци

7 000 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

3 Преизолиране на участъци от ГО Враца-1 и 
ГО Враца-2 2 356 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

4

Наемане на строителна механизация с 
оператор за извършване на монтажни и 
заваръчни дейности по TГ и MГ, в две 
обособени позиции

600 Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

Общо разходи за доставки
ІІ. Разходи за строителство
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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

5
Изработване на инвестиционен проект и 
изпълнение на реконструкция на пусково-
приемна камера OС Кардам - ТГ1 Ду 1200

2 330 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

6 Демонтаж на ГО Търговище-старо Dn150, L 
17,62 км 643 Публично

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

7
Ремонт на Транзитен газопровод Ду1000 за 
Р. Гърция и Р. Северна Македония в участък 
между ЛК „Яворово“ и ЛК „Горно Белeво“

20 000 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

8

Доставка на необходимите материали и 
оборудване, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на обект: „Разширение на 
капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“

300 000 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

9

Устройствено планиране, инвестиционно 
проектиране, доставка на необходимите 
материали и оборудване, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на строеж: 
„Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- 
сондажен фонд

133 694 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

     466 993                     -       

1

Осигуряване на самолетни билети за превоз 
на пътници и багаж при служебните 
пътувания в чужбина на служители на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

420 Публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             420     2020-2021 Публично 

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги
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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Обслужване и поддръжка на 
информационната система WPS 32 за 
събиране, архив и визуализация на 
технологична информация от 
газопреносната система на „Булгартрансгаз 
ЕАД“

100 Публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             440     2019-2021 Публично 

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

3

Следгаранционна поддръжка и ремонт на 
фискалната система за контрол, измерване и 
визуализация на ГИС Русе-междусистемна 
връзка-България-Румъния

92 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП               92     2020-2021 Публично 

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

4
Абонаментно поддържане на системите за 
измерване на количеството и качеството на 
природния газ на ГИС Странджа

1 500 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП          1 500     2020-2021 Открита

процедура
чл. 132 от 

ЗОП

5
Денонощна въоръжена охрана и контрол на 
пропускателния режим на обекти на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

10 000 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП          7 780     2019-2021 Открита

процедура
чл. 132 от 

ЗОП

6 Извършване на ремонт на компресорни 
цилиндри за ГМК 120 Публично 

състезание
чл. 176 от 

ЗОП               60     2021 Събиране на 
оферти

чл. 186 от 
ЗОП

7 Поддръжка на машини за STOPLLE операции 420 Публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             280     2020-2021 Публично 

състезание
чл. 176 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

8 Поддръжка на сервитутите на газопроводи в 
горски територии и необработваеми земи 690 Публично 

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

9

Абонаментно сервизно обслужване на 
пожароизвестителни и пожарогасителни 
системи, пожарни кранове, пожарни 
хидранти, димни люкове, носими и возими 
пожарогасители

265 Публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП             229     2020-2022 Публично 

състезание
чл. 176 от 

ЗОП

10 Профилактика на продуктивната зона на 
сондажи 4 000 Открита

процедура
чл. 132 от 

ЗОП

11 Профилактика и подмяна на 
експлоатационния лифт на сондаж Р-15 800 Открита

процедура
чл. 132 от 

ЗОП

12
Изследвания за оценка на техническия и 
продуктивен статус и интервенция за 
повишаване продуктивността на сондажите

3 300 Открита
процедура

чл. 132 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

13

Проучване и изработване на комплексни 
проекти за инвестиционна 
инициатива/инвестиционни проекти за 
обекти към системата за пренос на природен 
газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
Об.позиция № 1: Проучване и изработване 
на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Защитно съоръжение 
при пресичане на р. Струма на Транзитен 
газопровод /ТГ/ за Република Гърция при ПК 
243+53 в землището на с. Бураново, община 
Кочериново
Об.позиция № 2: Проучване и изработване 
на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Възстановяване на 
земното покритие на участък от Транзитния 
Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700 в 
землището на с. Драгодан, община 
Кочериново"
Об.позиция № 3: Проучване и изработване 
на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Изграждане на 
бетонен праг при прехода на Транзитeн 
газопровод за Гърция и Македония и 
Магистралния газопровод през р. Стряма“

80 Открита
процедура

чл. 132 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

14

Упражняване на Консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - оценяване на 
съответствието на инвестиционния проект и 
упражняване на строителен надзор за 
строеж: Оптична кабелна линия ЛКВ 
Преселка – Стоян Михайловски

20 Публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

15

Упражняване на авторски надзор по време 
на строителството на обект "Междусистемна 
газова връзка България - Сърбия на 
българска територия"

150
Договаряне без 
предварителна 

покана за участие

чл. 138 от 
ЗОП

16

Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционен проект (фаза Технически 
проект) за обект: Газопровод от ПГХ "Чирен" 
до КВ "Чирен-Бутан" на газопровод 
"Балкански поток"

820 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

17

Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - оценяване на 
съответствието на инвестиционния проект и 
упражняване на строителен надзор за 
строеж: Ремонт на Транзитен газопровод 
Ду1000 за Р. Гърция и Р. Северна Македония 
в участък между ЛК „Яворово“ и ЛК „Горно 
Белeво“

140 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП
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9/13

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

18

Упражняване на консултантска дейност по
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за обекти на
„Булгартрансгаз“ ЕАД:
Об.позиция № 1: „Изграждане на бетонен
праг при прехода на Транзитeн газопровод
за Гърция и Македония и Магистралния
газопровод през р. Стряма“
Об.позиция № 2: „Възстановяване на
земното покритие на участък от Транзитния
Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700 в
землището на с. Драгодан, община
Кочериново"
Об.позиция № 3: “Защитно съоръжение при
пресичане на р. Струма на Транзитен
газопровод /ТГ/ за Република Гърция при ПК
243+53 в землището на с. Бураново, община
Кочериново“
Об.позиция № 4: "Съоръжение за укрепване
на десния бряг на дере, в землището на гр.
Кресна, в участъка от ПК 775+25 до ПК
776+34 на Транзитния Газопровод (ТГ) за Р.
Гърция DN 700"
Об.позиция № 5:„Възстановяване на
земното покритие на Транзитния газопровод
за Гърция при прехода на река Джерман ПК
118 в землището на с. Блажиево, община
Бобошево“

73 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП
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10/13

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

19

Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - оценяване на 
съответствието на инвестиционния проект и 
упражняване на строителен надзор за 
строеж: Технологична връзка и кранов 
възел за газопроводно отклонение Пловдив

20 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

20

Изработване на ПУП и инвестиционен 
проект за "Изместване на участъци от ТГ1 и 
МГ за повишаване класа на газопроводите и 
изграждане на нов кранов възел КВ Ду 1200"

140 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

21

Устройствено планиране и изработване на
инвестиционен проект (фаза Технически
проект) за обект: Подмяна участък ЛК
Калугерово - ЛК Врачеш

380 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

22

Упражняване на Консултантска дейност по
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - оценяване на
съответствието на инвестиционния проект
за обект: Газопровод от ПГХ "Чирен" до КВ
"Чирен-Бутан" на газопровод "Балкански
поток"

60 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

23

Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: 
Реконструкция на пусково-приемна камера 
OС Кардам - ТГ1 Ду 1200

25 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП
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11/13

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

24

Проучване и изработване на инвестиционни 
проекти за: Позиция 1 - HDD сондаж на 
Транзитния газопровод за Гърция при 
преминаването му през р. Струма при ПК 
1203-1205 (с.Тополница) Позиция 2 - HDD 
сондаж на транзитния газопровод за Гърция 
при преминаването му през р. Струма при 
ПК+812 (с.Сливница)

300 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

25

Изработване на ПУП и инвестиционен
проект за строеж: Пускова и приемна
камери на ГО Разград Dn300 и извършване
на корекция на трасето му (при
необходимост)

180 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

26

Изработване на ПУП и инвестиционен
проект за строеж: Пускова и приемна
камери на Газопроводно отклонение
Пловдив - Ду 500 - Пуск - Прием ТЕЦ Север
и Пуск Ду 300 - прием Ду 300 ОЦ ЮГ

130 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

27

Провеждане на обществена поръчка за 
сключване на рамково споразумение за 
"Извършване на спасителни теренни 
археологически проучвания за строежи към 
системата за пренос на природен газ на 
"Булгартрансгаз" ЕАД"

20 000 Открита
процедура

чл. 132 от 
ЗОП
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12/13

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

28

Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - оценяване на 
съответствието на инвестиционния проект и 
упражняване на строителен надзор за 
строеж: Пускова и приемна камери на 
Газопроводно отклонение Разград и 
корекция на трасето му (при необходимост)

120 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

29

Упражняване на консултантска дейност по
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - оценяване на
съответствието на инвестиционния проект
за строеж: Подмяна участък ЛК Калугерово
– ЛК Врачеш

50 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

30

Упражняване на консултантска дейност по
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ (оценяване
съответствието на инвестиционния проект)
за обект: Пускова и приемна камери на
Газопроводно отклонение Пловдив - Ду 500 - 
Пуск – Прием ТЕЦ Север и Пуск Ду 300 -
прием Ду 300 ОЦ ЮГ

25 Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

       44 420            10 801     
     524 503            16 044     

Общо разходи за услуги
Общо разходи

Забележка:

Това са разходи, които в повечето случаи в зависимост от спецификата на конкретния проект имат средносрочен характер, т.е. същите ще бъдат извършвани частично в 
текущия отчетен период, а друга част от тях в следващи отчетни периоди.

* Разходите, които е планирано да бъдат извършени за посочените в таблицата обществени поръчки не обхващат единствено отчетния период 01.01.2022-31.12.2022 г. 
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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

за периода 01.01.-31.12.2022 г.

Таблица 2, с информация за стойността на извършените разходи през предходния отчетен период 

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна 358 714

Програма
Планирани разходи за доставки, строителство и 
услуги за периода 01.01. – 31.12.2022 г. (в хил. 

лева, без ДДС)

Таблица 1, съдържаща обобщена информация за планираните разходи за доставки, строителство и услуги

Годишна програма за Прединвестиционна 102 353
Годишна програма за Инвестиции 229 258

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 27 103

Годишна програма за Инвестиции 316 396

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 14 509

Програма
Планирани разходи за доставки, строителство и 
услуги за периода 01.01. – 31.12.2021 г. (в хил. 

лева, без ДДС)
ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна 330 905
Годишна програма за Прединвестиционна 0
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