
Период на отчитане: 01.01.2022 до 31.12.2022

№ 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 на оборудване и консумативи за 
врязвания под налягане

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0001/220-005 650                5345 30.03.2022
ТРЕЙД СЕЙФ 

ТЕХНОЛОДЖИ 
ЕООД

204108897 649                   27.08.2022

2 Доставка на комбиниран багер публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0002/220-011 120                5491 09.08.2022
ЕВРОМАРКЕТ 

КЪНСТРАКШЪН 
ЕАД

131433890 126                   15 календарни дни

3 Доставка на верижен багер публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0003/220-004 450                5545 25.10.2022
ЕВРОМАРКЕТ 

КЪНСТРАКШЪН 
ЕАД

131433890 470                   60 календарни дни

4 Доставка на мотокари публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0005/220-024 110                5445 23.06.2022 Хели България АД 175300308                     110     100 календарни дни

5 Доставка на люкове за пускови и приемни камери публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0007/220-023 276                Прекратена с решение БТГ-РД-
07-11А от 09.05.2022 г.

6 Доставка на компресор публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0026/220-035 75                  Прекратена с решение БТГ-РД-
07-23А от 10.06.2022 г.

7 Избор на оператор на платформа за 
резервиране на капацитет

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0017/220-021 770                5513 09.09.2022 FGSZ Ltd., Унгария 1410300230 722                   23 месеца, считано от 
01.11.2022 г.

8 Доставка на автомобили с висока проходимост с 
товарен отсек (пикапи)

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0024/220-015 406                Прекратена с решение БТГ-РД-
07-21A от 18.04.2022 г.

9 Доставка на очистни бутала и консумативи за тях публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0060/210-075 300                5307 21.01.2022 СИМАТЕКС ЕООД 200704348 300                   21.01.2024

Срокът на договора е 24 месеца, 
считано от датата на сключването 
му, като заявяване (заявки) от 
Възложителя към изпълнителя 
могат да бъдат правени в рамките 
на 24 /двадесет и четири/ месеца от 
датата на сключване на договора 
или до достигане на максималната 
обща стойност на договора от 300 
000 /триста хиляди/ лева, без ДДС в 
зависимост от това кое от двете 
събития настъпи по-рано, на не 
повече от 6 (шест) заявки за целия 
период в зависимост от 
технологичната необходимост от 
очистни бутала и консумативи за 
тях при ремонтни дейности, като 
първата заявка ще бъде възложена 
не по-късно от 30 дни от датата на 
сключване на договора, а 
последната заявка ще се изпраща 
от възложителя в рамките на срока 
за заявяване, съобразено със срока 
за доставка, посочен в т. 5.2 от 
договора.

10 Доставка на активна електроенергия ниско 
напрежение

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0055/210-072 2 000             5298 06.01.2022 Номад енерджи 
къмпани ЕООД 205606662 0,10                  31.01.2025

Стойността, посочена като 
стойност на договора, 
представлява цената на 
търговската надбавка за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране на сделката. 
Съгласно условията на 
договора, цената за доставка на 
електрическа енергия за 1 МWh, 
се формира като сбор от 
почасовата цена на „Българска 
независима енергийна борса“ 
ЕАД, пазарен сегмент „ден 
напред“ и цената на търговската 
надбавка за покриване на 
разходите по финансиране, 
администриране и балансиране 
на сделката, изчислени за всеки 
час на база измерено 
количество енергия.

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 
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без ДДС) 
Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и 

ЕИК

11 Доставка на еталонни устройства за калибриране публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0063/210-080 136                5344 04.03.2022 Унисист 
инженеринг ЕООД 121224604 136                   03.05.2022

12 Доставка на активна електроенергия високо и 
средно напрежение

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0064/210-082 8 430             5334 25.02.2022 ЧЕЗ ТРЕЙД 
БЪЛГАРИЯ ЕАД 113570147 0,1465              30.09.2023

Стойността, посочена като 
стойност на договора, 
представлява размера на 
търговската надбавка към 
формираната цена за доставка 
на активна електрическа 
енергия високо и средно 
напрежение за 1 MWh, за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране. Реалната стойност 
на договора за доставка на 
електрическа енергия високо и 
средно напрежение ще се 
формира на база реално 
изразходваните количества 
електрическа енергия, като сбор 
от почасовата цена на 
„Българска независима 
енергийна борса“ ЕАД, пазарен 
сегмент „ден напред“ и цената 
на търговската надбавка за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране на сделката.

13 Доставка на високопроходим товарен автомобил 
4х4 с бордова надстройка брезент

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0027/220-039                  150     затворена

14 Доставка на течни горива

Договаряне без 
предварителна 

покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП 01351-2022-
0028/220-017                    32     5412 25.05.2022 Лего Трейд ЕООД 200542686                       30     12 месеца от влизане в сила 

на договора

15 Доставка на газов котел публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0031/220-048                    76     5484 29.07.2022 ГАЗ ЕЛЕКТРИК 
ЕООД 200115435                       66     90 календарни дни

16
Доставка на стоманени тръби и фасонни части
Обособена позиция No 1 - Доставка на стоманени 
тръби

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0032/220-029                  290     
Процедурата е прекратена с 
решение № БТГ-РД-07-28Б от 
18.05.2022 г.

17
Доставка на стоманени тръби и фасонни части
Обособена позиция No 2 - Доставка на стоманени 
фасонни части

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0032/220-029                  160     
Процедурата е прекратена с 
решение № БТГ-РД-07-28Б от 
18.05.2022 г.

18 Доставка на резервни части за UPS публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0034/220-043                  150     
Процедурата е прекратена с 
решение № БТГ-РД-07-30А от 
22.06.2022 г.

19

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0038/220-056                  150     5423 13.06.2022 Симатекс ЕООД 200704348                     150     

Срок за заявяване до 24 
месеца или до достигане на 
стойността от 150 000 лв. без 
ДДС

20

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

Договаряне без 
предварителна 

покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП 01351-2022-
0039/220-051                  625     5411 20.05.2022 Бент ойл АД 200852966                     676     до 13.05.2023 г.

21

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

Договаряне без 
предварителна 

покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП 01351-2022-
0039/220-051                  625     5410 20.05.2022 Бент ойл АД 200852966                     676     до 13.05.2023 г.

22 Доставка на автомобилни гуми публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0046/220-070                  160     5492 10.08.2022 Диана ООД 811187662                     160     24 месеца

23

Доставка на инертни материали
Обособена позиция No 1: Доставка на инертни 
материали на територията на СИЕР Вълчи
дол и ЮИЕР Стара Загора

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0050/220-061                  125     5467 18.07.2022 "Агро Транс 88" 
ЕООД 203779313                     125     Срок на доставка - съгласно 

конкретната заявка
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24

Доставка на инертни материали
Обособена позиция No 2: Доставка на инертни 
материали на територията на ЮЗЕР Ихтиман,
СЗЕР Ботевград и ПГХ Чирен

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0050/220-061                  125     5468 18.07.2022 "Агро Транс 88" 
ЕООД 203779313                     125     Срок на доставка - съгласно 

конкретната заявка

25

Доставка на резервни части за поддръжка на 
автопарка на "Булгартрансгаз" ЕАД, за леки и 
лекотоварни автомобили с общо допустима маса 
до 3.5 тона

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0052/220-075                  480     5506 24.08.2022 СИМ аутопартс 
ООД 205907975                     480     

Срок за заявяване до 24 
месеца или до достигане на 
стойността от 480 000 лв. без 
ДДС

26 Доставка на компютърна техника публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0069/210-081 225                5359 06.04.2022 А1 България ЕАД 131468980                     223     130 календарни дни

27 Доставка на обезопасителни балони публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0065/210-085 100                5360 08.02.2022 Омега-СН ООД 121252468                     100     

Срок за заявяване до 24 
месеца или до достигане на 
стойността от 100 000 лв. без 
ДДС

28
Доставка на разходомери за газ - Обособена 
позиция № 2 – Доставка на ротационни 
разходомери за газ

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0067/210-083 250                5391 19.05.2022 Газтерм ООД 130491652                     250     150 календарни дни

29 Доставка на люкове за пускови и приемни камери публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0060/220-069 444                

30 Доставка и нагнетяване на азот за извършване на 
пневматични изпитания на якост и плътност 

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0061/220-086 165                5563 31.10.2022 МЕСЕР БЪЛГАРИЯ 
ЕООД 816115948 165                   

3 месеца или до достигане на 
максималната стойност от 165 

000,00 лв. без ДДС.

31
Доставка на стоманени тръби и фасонни части - 
Обособена позиция №1 - Доставка на стоманени 
тръби

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0062/220-071 764                5581 29.11.2022 КВАНТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД 131087680 824                   70 дни

32
Доставка на стоманени тръби и фасонни части - 
Обособена позиция № 2 -Доставка на стоманени 
фасонни части

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0062/220-071 326                5576 25.11.2022 ЛИТВА ЛИМИТИД 
ЕООД 201130536 351                   75 дни

33 Доставка на газова арматура публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0074/220-083                  470     5578 28.11.2022 Интер Транс 
Инженеринг ЕООД 204918844 470                   90 дни

34 Доставка на резервни части за UPS публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0066/220-090                  220     5584 30.11.2022 ЛИТВА ЛИМИТИД 
ЕООД 201130536 220                   

230 дни за доставка и 15 дни 
от датата на доставка за 
изпълнение на услугите

35 Подновяване на поддръжката на Veeam и 
увеличаване на дисковото пространство

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0075/220-091                    90     
Процедурата е прекратена с 
решение БТГ -РД-07-70А от 
10.10.2022 г.

36 Доставка на автомобил с висока проходимост 4х4 
(джип)

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0077/220-099 100                5599 13.12.2022 Киа България ООД 204650474 100                   50 календарни дни

37
Доставка на оригинални, нерециклирани 
консумативи за принтери, факс апарати и 
копирни машини

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0086/220-111 150                

38 Доставка на активна електроенергия високо и 
средно напрежение

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0064/210-082 8 430             5334 25.02.2022 ЧЕЗ ТРЕЙД 
БЪЛГАРИЯ ЕАД 113570147 0,1465              30.09.2023

Стойността, посочена като 
стойност на договора, 
представлява размера на 
търговската надбавка към 
формираната цена за доставка 
на активна електрическа 
енергия високо и средно 
напрежение за 1 MWh, за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране. Реалната стойност 
на договора за доставка на 
електрическа енергия високо и 
средно напрежение ще се 
формира на база реално 
изразходваните количества 
електрическа енергия, като сбор 
от почасовата цена на 
„Българска независима 
енергийна борса“ ЕАД, пазарен 
сегмент „ден напред“ и цената 
на търговската надбавка за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране на сделката.

39
Доставка на разходомери за газ - Обособена 
позиция № 1 – Доставка на турбинни 
разходомери за газ

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0067/210-083 250                5486 01.08.2022 Газтерм ООД 130491652 250                   100 дни

28 855         7 954               Общо разходи за доставки
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1

"Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж: Оптична кабелна 
линия към Магистрален газопровод в 
участъка ЛКВ „Преселка“ – Стоян 
Михайловски"

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0010/220-006 370                5533 10.10.2022 ДЗЗД "Преспа 
Инвест" 180774126 293                   

130 календарни дни от 
подписване на договора до 
подписване на Акт обр. 15

2

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

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0014/220-012 300 000         
Процедурата е прекратена с 
решение БТГ-РД-07-15А от 
09.06.2022 г.

3

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“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0025/220-040 133 694         
Процедурата е прекратена с 
решение БТГ-РД-07-22А от 
09.06.2022 г.

4
Ремонт на магистрален газопровод - северен 
полупръстен чрез подмяна на тръбен участък

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0021/220-026 7 000             

5

Инвестиционно проектиране, доставка на 
материали и оборудване, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на обект: Обвръзка за 
работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС 
„Кардам“ и реконструкция на ОС „Кардам“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0042/220-027 2 330             
Процедурата е прекратена с 
решение БТГ-РД-07-37A от 
21.07.2022 г.

6

Наемане на строителна механизация и техника с 
оператор при извършване от екипи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД на строително-монтажни 
работи по газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена позиция № 1: 
Наемане на строителна механизация и техника с 
оператор при извършване от екипи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД на строително-монтажни 
работи по газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на СИЕР 
„Вълчи дол“ и ЮИЕР „Стара Загора“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0044/220-038 300                5465 14.07.2022 Бул крис ник 09 
ЕООД 200830083 300                   

24 месеца, считано от датата 
на сключване на договра или 
до достигане на сумата от 300 

хил.лв.

7

Наемане на строителна механизация и техника с 
оператор при извършване от екипи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД на строително-монтажни 
работи по газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена позиция № 2: 
Наемане на строителна механизация и техника с 
оператор при извършване от екипи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД на строително-монтажни 
работи по газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на СЗЕР 
„Ботевград“, ЮЗЕР „Ихтиман“ и ПГХ „Чирен“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0044/220-038 300                5466 14.07.2022 Бул крис ник 09 
ЕООД 200830083 300                   

24 месеца, считано от датата 
на сключване на договра или 
до достигане на сумата от 300 

хил.лв.

8
Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
обект: Пускова и приемна камери на 
газопроводно отклонение „Димитровград“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0049/220-060 801                

9

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

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0063/220-080 300 000         

10

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

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0064/220-081 133 694         

11

Инвестиционно проектиране, доставка на 
необходимите материали и оборудване, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на 
обект:„Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със 
съществуващата газопреносна мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0065/220-082 83 915           

12

Инвестиционно проектиране – фаза работен 
проект, доставка на необходимите материали и 
оборудване, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на обект: „Междусистемна газова 
връзка България – Сърбия на българска 
територия”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0003/210-002 143 559         5380 05.05.2022 ДЗЗД 
"Интенешънал газ" 180711624 139 778

300 к.дни, считано от датата 
на получаване на 

Възлагателно писмо

II. Разходи за строителство



№ 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

13

Преизолиране и ремонт на участъци от 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в 
три обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Преизолиране и ремонт на участъци от 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на
територията на СЗЕР „Ботевград“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП   01351-2021-

0040/210-019 2 446             5451 27.06.2022 Елтес ЕООД 130139523 2 201                
9 к.дни след подписване на 

протокл за откриване на 
строителната площадка

14

Преизолиране и ремонт на участъци от 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в 
две обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
"Преизолиране и ремонт на участъци от 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на
територията на СИЕР „Вълчи дол“" 

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0052/210-048 483                5452 27.06.2022 Елтес ЕООД 130139523 365                   
30 к.дни след подписване на 

протокл за откриване на 
строителната площадка

15

Преизолиране и ремонт на участъци от 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в 
две обособени позиции: Обособена позиция № 2: 
"Преизолиране и ремонт на участъци от 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на
територията на ЮЗЕР „Ихтиман“"

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0052/210-048 1 670             5454 30.06.2022 Атоменерго-
ремонт АД 106530686                  1 329     

15 к.дни след подписване на 
протокл за откриване на 
строителната площадка

16
Ремонт на Транзитен газопровод Ду 1000 за 
Република Турция в участъци между КС 
„Странджа“ и българо - турската граница

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0042/210-036 17 200           5605 29.12.2022 ДЗЗД “Монтажи‐
Газ Странджа”

177523758 15 000              80 к.дни

1 127 762    159 566          

1

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със 
съществуващата газопреносна мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0078/220-095 200                

2 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на 
автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0080/220-089 240                

3

Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционен проект – фаза технически проект 
за строеж: Пусковa и приемнa камери на 
Газопроводно отклонение Пловдив DN 500 – Пуск -
Прием ТЕЦ „Пловдив Север“ и Пуск DN 300 – 
Прием DN 300 ОЦ „Пловдив Юг"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0081/220-100 130                

4

Извършване на анализ на пригодността на 
участъци от газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД за пренос на смеси от 
природен газ и водород

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

00820/220-103 685                

5

Профилактика на продуктивната зона и подмяна 
на експлоатационните лифтове на сондажи, 
разпределена в две обособени позиции - 
обособена позиция № 1 - Профилактика на 
сондаж Р-15 и подмяна на експлоатационния 
лифт на сондажа

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0085/220-058 1 680             

6

Профилактика на продуктивната зона и подмяна 
на експлоатационните лифтове на сондажи, 
разпределена в две обособени позиции - 
обособена позиция № 2 - Профилактика на 
продуктивната зона и подмяна на 
експлоатационните лифтове на 5 броя сондажи E-
22, E-23, Е-24, E-51 и Е-70

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0085/220-058 4 960             

7

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за строеж „Оптична кабелна линия към 
Магистрален газопровод в участъка ЛКВ 
„Преселка“ – Стоян Михайловски“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0004/220-002 20                  5485 01.08.2022
"Бул строй контрол 
инженеринг/ БСК 
инженеринг" АД

130188559 10                     

срок на действие на договора до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 4 (четири) години, 

считано от датата на сключване 
на договора

8

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0006/220-022 100                5422 10.06.2022 ЕТ "ИСТА-
Ю.Панков" 40204530                     100     

До изпълнение на всички 
поети задължения, но за не 

повече от 1 година

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

9
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен 
транспорт при служебните пътувания на 
служители на „Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0008/220-003 420                5388 16.05.2022 Посока Ком ООД 130979057                     420     24 месеца или до изчерпване 
на стойността

10

Проучване и изработване на комплексни проекти 
за инвестиционна инициатива/инвестиционни 
проекти за обекти към системата за пренос на 
природен газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределени в три обособени позиции: 
Обособена 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

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0011/220-010 25                  5464 11.07.2022 "ЛТ Консулт" 
ЕООД 131419563 21                     

11

Проучване и изработване на комплексни проекти 
за инвестиционна инициатива/инвестиционни 
проекти за обекти към системата за пренос на 
природен газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределени в три обособени позиции: 
Обособена 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"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0011/220-010 25                  5469 20.07.2022 "Геоконструкт" 
ООД 200750300 19                     190 дни

12

Проучване и изработване на комплексни проекти 
за инвестиционна инициатива/инвестиционни 
проекти за обекти към системата за пренос на 
природен газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределени в три обособени позиции: 
Обособена 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“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0011/220-010 30                  5470 20.07.2022 "Геоконструкт" 
ООД 200750300 21                     190 дни

13

"Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционен проект - фаза технически проект 
на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със 
съществуващата газопреносна мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0015/220-009 820                
Процедурата е прекратена с 
решение БТГ-РД-07-16Б от 
09.06.2022 г.

14

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

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0023/220-028 92                  5442 22.06.2022 Брайт инженеринг 
ООД 103327353                       92     

24 месеца, считано от датата, 
на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

уведомен писмено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за получения 
от ДАНС достъп на лицата до 
стратегически обект, които ще 

извършват дейности по 
предмета на договора в 

мястото – ГИС Русе или до 
достигане на максимално 
допустимата Стойност на 
Договора, в зависимост от 
това кое от двете събития 

настъпи по-рано

15 Извършване на основен ремонт на компресорни 
цилиндри за газомотокомпресор (ГМК) 

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0018/220-032 120                5421 10.06.2022 Симатекс ЕООД 200704348                     119     120 календарни дни

16
Абонаментно поддържане на системите за 
измерване на количеството и качеството на 
природния газ на ГИС Странджа

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0029/220-033               1 500     5458 01.07.2022
Тюрбайнс спеър 
партс сървисиз 
партнърс ООД

205286066                  1 500     

24 месеца, считано от датата 
на попдипсване на договра 

или до достигане на неговата 
максимална стойност



№ 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

17

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

Договаряне без 
предварителна 

покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП 01351-2022-
0033/220-007                    50     5379 05.05.2022 "Химкомплект 

инженернг" АД 632345                       50     

срок на действие на договора до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 

повече от 3 (три) години, считано 
от датата на сключване на 

договора

18

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за строеж „Ремонт на Транзитен газопровод 
Ду1000 за Р. Гърция и Р. Северна Македония в 
участък между ЛК „Яворово“ и ЛК „Горно Белeво“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0035/220-018                  140     

19

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена 
позиция 1 - Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията за обект: „Изграждане на бетонен 
праг при прехода на Транзитeн газопровод за 
Гърция и Македония и Магистралния газопровод 
през р Стряма“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0037/220-025                    15     5499 12.08.2022 "Еко Бул" ДЗЗД 176459886                        7     

срок на действие на договора до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 3 (четири) години, 

считано от датата на сключване 
на договора

20

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена 
позиция 2 - Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията за обект: „Възстановяване на 
земното покритие на участък от Транзитния 
Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700 в землището 
на с Драгодан община Кочериново"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0037/220-025                    14     5500 12.08.2022 "Еко Бул" ДЗЗД 176459886                        7     

срок на действие на договора до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 3 (четири) години, 

считано от датата на сключване 
на договора

21

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена 
позиция 3 - Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията 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“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0037/220-025                    14     5501 12.08.2022 "Еко Бул" ДЗЗД 176459886                        7     

срок на действие на договора до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 3 (четири) години, 

считано от датата на сключване 
на договора

22

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена 
позиция 4 - Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията за обект: "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"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0037/220-025                    19     5502 12.08.2022 "Еко Бул" ДЗЗД 176459886                        7     

срок на действие на договора до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 3 (четири) години, 

считано от датата на сключване 
на договора

23

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена 
позиция 5 - Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията за обект: „Възстановяване на 
земното покритие на Транзитния газопровод за 
Гърция при прехода на река Джерман ПК 118 в 
землището на с. Блажиево, община Бобошево“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0037/220-025                    11     5503 12.08.2022 "Еко Бул" ДЗЗД 176459886                        7     

срок на действие на договора до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 3 (четири) години, 

считано от датата на сключване 
на договора

24

Извършване на оценка за съответствие с 
основните изисквания към строежите на 
инвестиционния проект за обект: „Газопровод 
свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата 
газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в 
района на с. Бутан“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0040/220-052                    60     

25 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на 
автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД“ 

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0043/220-059 120                

26

"Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Обвръзка за работа 
в реверсивен режим на ТГ1 при КС „Кардам“ и 
реконструкция на ОС „Кардам““ 

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0045/220-045                    25     
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27

Поддържане на сервитутите на газопроводите 
през горски територии и необработваеми земи
Обособена позиция No 1 - Почистване на сервитут 
в Североизточен експлоатационен
район „Вълчи Дол“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0047/220-062 173                

28

Поддържане на сервитутите на газопроводите 
през горски територии и необработваеми земи
Обособена позиция No 2 - Почистване на сервитут 
в Северозападен експлоатационен
район „Ботевград“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0047/220-062 173                

29

Поддържане на сервитутите на газопроводите 
през горски територии и необработваеми земи
Обособена позиция No 3 - Почистване на сервитут 
в Югозападен експлоатационен район
„Ихтиман“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0047/220-062 172                

30

Поддържане на сервитутите на газопроводите 
през горски територии и необработваеми земи
Обособена позиция No 4 - Почистване на сервитут 
в Югоизточен експлоатационен район
„Стара Загора“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0047/220-062 172                

31

Поддръжка на машина за врязване под налягане 
и затапващи операции и на оборудване за 
пробивни операции и доставка на технологична 
екипировка, консумативи и резервни части за 
затапващи операции

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0051/220-068 420                

32

Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционен проект – фаза технически проект 
за обект: Пускова и приемна камери на ГO 
Разград DN300

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0055/220-067 180                

33
Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от ЗУТ за обект: „Пускова и приемна 
камери на ГO Разград DN300“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0056/220-076 120                

34

Сервизно обслужване на пожароизвестителни, 
пожарогасителни системи, пожарни кранове, 
пожарни хидранти, носими и возими 
пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" 
ЕАД

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0057/220-077 265                5577 25.11.2022 СМАРТ БИЗНЕС 
ОФИС ЕООД 203828148 265                   

365 дни, като срокът започва 
да тече от датата, на която 
Изпълнителят е уведомен 

писмено от Възложителя за 
получения от ДАНС достъп на 
персонала или до достигане 
на максимално допустимата 

стойност от 265 000,00 лв. без 
ДДС 

35

„Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционен проект – фаза технически проект 
за обект „Подмяна на магистрален газопровод в 
участък ЛК „Калугерово“ – ЛК „Врачеш“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0058/220-055 380                

36

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за обект: „Разширение на капацитета на ПГХ 
„Чирен“ – надземна част“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0059/220-044 450                

37

Поддръжка на машина за врязване под налягане 
и затапващи операции и на оборудване за 
пробивни операции и доставка на технологична 
екипировка, консумативи и резервни части за 
затапващи операции

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0067/220-092 420                5565 10.11.2022
ТРЕЙД СЕЙФ 

ТЕХНОЛОДЖИ 
ЕООД

204108897 420                   24 месеца или до достигане 
на 420 000,00 лв. без ДДС

38

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване 
на пропускателен режим на обектите на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири 
обособени позиции, както следва: Обособена 
позиция № 1 - Денонощна въоръжена охрана и 
осъществяване на пропускателен режим на 4 
обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Северозападен 
експлоатационен район „Ботевград“, гр. 
Ботевград, област Софийска; КС „Полски 
Сеновец“, с. Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново; КС „Расово“, с. Расово, община 
Медковец, област Монтана; Подземно 
газохранилище „Чирен“, с. Чирен, община Враца, 
област Враца

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0069/220-042 3 590             
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39

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване 
на пропускателен режим на обектите на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири 
обособени позиции, както следва: Обособена 
позиция № 2 - Денонощна въоръжена охрана и 
осъществяване на пропускателен режим на 5 
обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Североизточен 
експлоатационен район „Вълчи дол“, гр. Вълчи 
дол, област Варна; КС „Кардам“ 1 и 2, землище на 
с. Йовково, община Генерал Тошево, област 
Добрич; КС „Провадия“, с. Кривня, община 
Провадия, област Варна; КС „Нова Провадия“, с. 
Ветрино, община Ветрино, област Варна; УВЦ 
„Република“, к.к. Златни пясъци, гр. Варна.

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0069/220-042 3 405             

40

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване 
на пропускателен режим на обектите на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири 
обособени позиции, както следва: Обособена 
позиция № 3 с наименование - Денонощна 
въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на 4 обекта на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД: Централно управление на 
„Булгартрансгаз» ЕАД, София, бул. „Панчо 
Владигеров“ № 66, област София; Складова база 
„Яна“, с. Яна, община Кремиковци, област София; 
Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“, с. 
Стамболово, област Софийска; КС „Петрич“, 
землище на с. Рупите, община Петрич, област 
Благоевградска.

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0069/220-042 2 679             

41

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване 
на пропускателен режим на обектите на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири 
обособени позиции, както следва: Обособена 
позиция № 4 с наименование - Денонощна 
въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на 3 обекта на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД: Югоизточен 
експлоатационен район „Стара Загора“, с. Загоре, 
област Стара Загора; КС „Лозенец“, с. Лозенец, 
община Стралджа, област Ямбол; КС „Странджа“, 
с. Горска Поляна, община Болярово, област 
Ямбол.

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0069/220-042 2 345             

42

„Извършване на оценка за съответствие с 
основните изисквания към строежите на 
инвестиционния проект за обект „Подмяна на 
магистрален газопровод в участък ЛК 
„Калугерово“ – ЛК „Врачеш““

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0070/220-066 50                  

43

Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционен проект - фаза технически проект 
за обект „Изместване на участъци от Транзитен 
газопровод 1 (ТГ1) и Магистрален газопровод 
(МГ) за повишаване на класа на газопроводите и 
изграждане на нов кранов възел КВ Ду 1200““

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0071/220-063 140                

44

Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционни проекти – фаза технически проект 
за изграждане на обекти към системата за пренос 
на природен газ на "Булгартрансгаз" ЕАД 
Обособена позиция № 1: Устройствено планиране 
и изработване на инвестиционен проект – фаза 
технически проект за обект: „Пресичане на р. 
Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) 
сондиране в участък от Транзитния Газопровод 
(ТГ) за Р. Гърция DN 700 в землището на с. 
Тополница, община Петрич, област Благоевград“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0072/220-046 150                
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45

Устройствено планиране и изработване на 
инвестиционни проекти – фаза технически проект 
за изграждане на обекти към системата за пренос 
на природен газ на "Булгартрансгаз" ЕАД 
Обособена позиция № 2: Устройствено планиране 
и изработване на инвестиционен проект – фаза 
технически проект за обект: „Пресичане на р. 
Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) 
сондиране в участък от Транзитния Газопровод 
(ТГ) за Р. Гърция DN 700  в землището на с. 
Сливница, община Кресна, област Благоевград“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0072/220-046 150                

46

Упражняване на консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за строеж: „Разширение на капацитета на ПГХ 
„Чирен“ – сондажен фонд

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0073/220-054 300                

47

Проучване и изработване на комплексни проекти 
за инвестиционна инициатива за обекти на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, в две обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Проучване и 
изработване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за строеж: 
„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“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0056/210-065 25                  5323 22.02.2022 "ЛТ Консулт" 
ЕООД 131419563 20                     203 дни

48

Проучване и изработване на комплексни проекти 
за инвестиционна инициатива за обекти на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, в две обособени позиции: 
Обособена позиция № 2: Проучване и 
изработване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за обект „Изграждане 
на бетонен праг при прехода на Транзитния 
газопровод за Гърция и Македония и на 
Магистралния газопровод през р. Луда Яна”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0056/210-065 30                  5324 22.02.2022 "ЛТ Консулт" 
ЕООД 131419563 24                     205 дни

49

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 2 с наименование 
Застраховка на стоково-материални запаси и 
активи на „Булгартрансгаз” ЕАД”, както следва: 
„Застраховка на природен газ, вкл. буферен в: 
ПГХ Чирен, националната газопреносна мрежа, 
газопреносна мрежа за транзитен пренос” и 
„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 01351-2021-

0024/210-017 7 476             5299-5300 07.01.2022

ЗАСТРАХОВАТЕЛН
О АКЦИОНЕРНО 

ДРУЖЕСТВО "ОЗК -
ЗАСТРАХОВАНЕ " 

АД

121265177 7 476                14.02.2025

50
Следгаранционна поддръжка и ремонт на 
електронни коригиращи устройства за обем тип 2 
и вторични преобразуватели за разход на газ

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0062/210-062 110                5309 27.01.2022 Унисист 
инженеринг ЕООД 121224604 110                   27.01.2024

51

Изработване на инвестиционен проект за ремонт 
на Транзитен газопровод Ду1000 за Р. Гърция и Р. 
Северна Македония в участък между ЛК 
„Яворово“ и ЛК „Горно Белeво“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП  01351-2021-

0054/210-064 150                5428 17.06.2022 Химкомплект 
инженеринг АД 632345                     122     148 календарни дни

35 040         10 824             
1 191 657    178 344          

178 344                             

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2022 до 31.12.2022 г

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна 
подготовка и Инвестиции

Общо разходи за услуги
Общо разходи

* Разходи за доставки, строителство и услуги за 
периода 01.01. – 31.12.2022г. (в хил. лева, без 

ДДС)

149 718

139 123



№ 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

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.

10 595

* Забележка:
Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.12.2022 г. включват разходите по 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. 
Информацията е съгласно данни от Електронна система, в която се отчитат резултатите свързани с Годишните програми за Прединвестиционна подготовка, Инвестиции и Експлоатационна поддръжка.


