
Период на отчитане: 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

предмет (описание на разхода)
 прогнозна 

стойност (хил. лв. 
без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание 

по ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид 

процедура по 
ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

1 Доставка на течни горива                    149     
договаряне без 

предварителна покана 
за участие

чл. 138 от ЗОП

2 Доставка на масло МС20                    360     
договаряне без 

предварителна покана 
за участие

чл. 138 от ЗОП                  60     2017

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138 от 
ЗОП

3 Доставка на хидравлично масло за газова арматура                      18     
договаряне без 

предварителна покана 
за участие

чл. 138 от ЗОП

4
Доставка на течни горива за автомобили, чрез 
карти за безналично плащане за нуждите на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД 

                1 250     
договаряне без 

предварителна покана 
за участие

чл. 138 от ЗОП                910     2017
открита 
процедура

чл. 103, ал. 
1 от ЗОП 

(отм.)
5 Доставка на стоманени тръби                    741     открита процедура чл. 132 от ЗОП

6
Доставка и внедряване на платформа за търговско 
диспечериране 

                5 670     открита процедура чл. 132 от ЗОП

7 Доставка на тежкотоварен камион с кран                 1 300     открита процедура чл. 132 от ЗОП

8
Доставка на активна електроенергия високо и 
средно напражение 

                2 700     открита процедура чл. 132 от ЗОП             1 930     2017
открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

9
Обновяване на софтуер за програмиране на 
промишлени контролери, дисплеи и SCADA системи 

                     75     открита процедура чл. 132 от ЗОП

10 Доставка на камиони                    985     открита процедура чл. 132 от ЗОП
11 Доставка на автомобили с висока проходимост                    840     открита процедура чл. 132 от ЗОП
12 Доставка на газова арматура                    926     открита процедура чл. 132 от ЗОП

13
Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 
(джип) 

                   910     открита процедура чл. 132 от ЗОП

14 Доставка на мулчер машина                    650     публично състезание чл. 176 от ЗОП
15 Доставка на коригиращи устройства 337                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

16
Доставка на ремонтни комплекти тип въглеродна 
лента 170                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

17
Доставка на леки автомобили и автомобил със 
закрит хладилен фургон 390                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

18
Доставка на хидрофобни въздушни филтри за ГТД 
ТНМ 1304/11 120                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

19
Доставка на резервни части за система за 
автоматично управление "Турболог" 77                    публично състезание чл. 176 от ЗОП

20 Доставка на въздушни филтри за газова турбина 99                    публично състезание чл. 176 от ЗОП

21 Доставка на еталонни устройства за калибриране 80                    публично състезание чл. 176 от ЗОП

22 Доставка на тръбоуклад 800                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
23 Доставка на GPS устройства за МПС 120                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
24 Доставка на климатици 211                  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

І. Разходи за доставки

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

Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 



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

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

25
Доставка на оригинални, нерециклирани 
консумативи за принтери, факс апарати и копирни 
машини 150                  

публично състезание чл. 176 от ЗОП

26
Доставка на интегрирана софтуерна платформа за 
резервоарно моделиране и симулиране на 
експлоатацията на подземния газов резервоар на 
ПГХ "Чирен" и внедряванато й с надлежен хардуер. 180                  

публично състезание чл. 176 от ЗОП

27 Доставка на компютърна техника 404                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
28 Доставка на разходомери за газ 379                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

29 Доставка на система за изолиране на газопроводи 167                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

30 Доставка на газови котли 86                    публично състезание чл. 176 от ЗОП

31
Доставка на съчленен камион с тежковозно 
полуремарке 280                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

32 Доставка на манометри 99                    публично състезание чл. 176 от ЗОП
33 Доставка на телескопичен товарач 300                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

34
Доставка на течен азот и изпаряване и 
нагнетяване в системата 100                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

35 Доставка на микробуси 95                    публично състезание чл. 176 от ЗОП
36 Доставка на лабораторна апаратура 95                    публично състезание чл. 176 от ЗОП

37
Доставка на оборудване за подобряване на 
функционалността на Blade центъра и сигуронстта 
на данните във виртуална среда 172                  

публично състезание чл. 176 от ЗОП

38 Доставка на резервни части за ГМК 400                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

39
Доставка и въвеждане в експлоатация на 
климатизатор за централна климатизация в 
сградата на ЦУ 75                    

публично състезание чл. 176 от ЗОП

40 Доставка на резервни части за двигатели ТНМ 1304 255                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

41 Доставка на резервни части за UPS 170                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
42 Доставка на лицензи за електронна поща 170                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
43 Доставка на багери 600                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
44 Доставка на верижен багер 200                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

45
Доставка и инсталиране на пожароизвестителна 
система в сграден фонд на ПГХ "Чирен" 95                    публично състезание чл. 176 от ЗОП

46 Доставка на високопроходими микробуси 185                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
47 Доставка на коригиращи устройства 429                  публично състезание чл. 176 от ЗОП
48 Доставка на контролери 96                    публично състезание чл. 176 от ЗОП
49 Доставка на разходомери 116                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

50
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
кран мостов двугредов 10т 230                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

51
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 
оборудване за наблюдение на сондажите 155                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

52
Доставка на уред за надземно елетрометрично 
обследване изолацията на газопроводи и 
откриване на активна корозия 78                    

публично състезание чл. 176 от ЗОП

53 Доставка на автобуси 370                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

54
Доставка на високопроходим товарен камион със 
самосвална уредба и снегоринно гребло 285                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

55 Доставка на компютърна техника 150                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

56
Доставка на материали за якостен ремонт на 
газопроводи 120                  публично състезание чл. 176 от ЗОП



предмет (описание на разхода)
 прогнозна 

стойност (хил. лв. 
без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
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по ЗОП
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стойност (хил. 
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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

57
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 
програмируем логически контролер 700                  публично състезание чл. 176 от ЗОП

58
Придобиване на активи и земи, собственост на 
"Южен поток България" АД 

               13 315     
договаряне без 

предварителна покана 
за участие

чл. 138 от ЗОП

               39 679     

1

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“

13 150
Възлагане въз основа на 
рамково споразумение

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

2
Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж "АГРС "Ловеч" - 
реконструкция"

1 175
Възлагане въз основа на 
рамково споразумение

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

3
Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж "АГРС "Септември" - 
реконструкция и модернизация" 

800
Възлагане въз основа на 
рамково споразумение

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

4
Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж ГИС "Странджа"

27 875
Възлагане въз основа на 
рамково споразумение

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

5
Ремонт на магистрален газопровод при 
пресичането на АМ "Тракия" в района на Горно 
Вършило 

400 публично състезание чл. 176 от ЗОП

6

Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж "Намаляване на вибрациите в тръбната 
обвръзка на Газомоторни компресори (ГМК) и 
технологична линия от ГМК до II-ри пясъчен 
демпфер в ПГХ "Чирен"" 

1 500 публично състезание чл. 176 от ЗОП

7

Проектиране и изграждане на укрепителни 
съоръжения Позиция 1: Проектиране и изграждане 
на укрепително съоръжение на Транзитния 
газопровод за Гърция при пресичане на р. Струма 
при с. Българчево; 
Позиция 2: Проектиране и изграждане на 
укрепително съоръжение на Транзитния 
газопровод за Р.Македония при ПК 302+08

755 публично състезание чл. 176 от ЗОП

8 Ремонт на очистно съоръжение "Стряма" 1 089 публично състезание чл. 176 от ЗОП

9

Проучване, проектиране, доставки (с изключение, 
тези задължение на Възложителя), изграждане и 
въвеждане в експлоатация на на строеж: Пускова 
и приемна камери на газопроводно отклонение 
Димитровград 

874 публично състезание чл. 176 от ЗОП

10
Изграждане на ново външно ел. захранване и 
трафопост на Административна сграда на ЦУ 

1 000 публично състезание чл. 176 от ЗОП

11
Изработване на инвестиционен проект и 
изграждане на строеж: КС "Ихтиман" - разширение 
на сграда ПЕБ

440 публично състезание чл. 176 от ЗОП

Общо разходи за доставки
ІІ. Разходи за строителство



предмет (описание на разхода)
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12
Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: "Пускова и приемна камери на 
газопроводно отклонение Бургас" 

1 500 публично състезание чл. 176 от ЗОП

13
Ремонт на магистрален газопровод северен 
полупръстен ДУ 1000, дължина 4,7 км, чрез 
подмяна на тръбни участъци 

7 000 открита процедура чл. 132 от ЗОП

14
Проектиране и изграждане на защитни 
съоръжения към системата за пренос на природен 
газ 

1 985 публично състезание чл. 176 от ЗОП

15
Модернизация на компресорни станции чрез 
интегриране на 4 броя газотурбокомпресорни 
агрегата (ГТКА) в 3 компресорни станции 

152 128 открита процедура чл. 132 от ЗОП

16
Проектиране и изграждане на строеж 
"Административна сграда на Ремонтна база 
"Ботевград" - реконструкция и пристройка" 

400 публично състезание чл. 176 от ЗОП

17
Изпълнение на строеж: Подмяна на Преносен 
газопровод в участъка ОС Беглеж- КВ Дерманци - 
КВ Батулци - КВ Калугерово 

89 480 открита процедура чл. 132 от ЗОП

18

Проектиране, доставки и изграждане на Единна 
технологична система за сигурност на обектите на 
"Булгартрансгаз" ЕАД - КС "Полски Сеновец", КС 
"Вълчи дол" и КС "Провадия" 

7 800 открита процедура чл. 132 от ЗОП

19
Проектиране и изпълнение на ремонт на КРУ 6 kV 
към КС "Вълчи дол" 

1 350 публично състезание чл. 176 от ЗОП

20
Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
Покрити складове за тръби в ЮИЕР "Стара Загора" 
и в КС "Лозенец" 

760 публично състезание чл. 176 от ЗОП

21

Актуализиране на инвестиционния проект, 
доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация 
на обект: Оптична кабелна магистрала с локални 
оптични кабелни линии в участъка КВ 
"Миладиновци" - КС "Вълчи дол" 

5 520 открита процедура чл. 132 от ЗОП

22
Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж: Оптична кабелна линия 
от ЦУ до НУП "Нови Искър" 

450 публично състезание чл. 176 от ЗОП

23

Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж "ПГХ "Чирен" - подмяна тръби на открит 
цикъл на ГМК"

1 775 публично състезание чл. 176 от ЗОП

             319 206     

1
Обезопасяване, подготовка и овладяване на 
газови сондажи при възникване на сложни аварии 
в ПГХ Чирен

                   783     
договаряне с 

предварителна покана 
за участие

чл. 132 от ЗОП

2
Застраховане на имуществото и служителите на 
"Булгартрансгаз" ЕАД 

                4 311     открита процедура чл. 132 от ЗОП

3 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П                 3 000     открита процедура чл. 132 от ЗОП             2 950     2017
открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги
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4

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

                6 000     открита процедура чл. 132 от ЗОП                  47     2017
открита 
процедура

чл. 103, ал. 
1 от ЗОП 

(отм.)

Извършване на V3 на ГТД 
тип ТНМ 1304 състоящ се 
от газгенератор (ГГ) 2065 и 
силова турбина (СТ) 2055 – 
разходът, извършен през 
2017 г. е остатък от 
сключен договор на 
29.09.2016 г. за извършена 
супервизия при въвеждане 
в експлоатация на 
двигателя. 

5

Интегриране на данни за пет участъка на 
газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД и 
изготвяне на оценка на риска и план за 
управление на интергиртета на участъците 

                   800     открита процедура чл. 132 от ЗОП

6
Профилактика на продуктивната зона на сондажи 
Е-51 и Е-24 

                1 050     открита процедура чл. 132 от ЗОП             1 384     2017
открита 
процедура

чл. 103, ал. 
1 от ЗОП 

(отм.)

Извършване на 
профилактика на седем 
сондажа – разходът, 
извършен през 2017 г. е 
остатък от сключен 
договор на 30.07.2017 г.  

7
Извършване на V3 на ГТД ТНМ 1304/11от ГГ 2055 
и СТ 2056 ГТКА от КС Провадия 

                6 000     открита процедура чл. 132 от ЗОП

8
Ремонт на ГТП АИ-336-2-8, със заводски номер 
70833843081627 от състава на ГТКА №2 на КС 
"Лозенец" 

                1 500     открита процедура чл. 132 от ЗОП

9
Следгаранционна поддръжка на шест броя ГТКА и 
прилежащи съоръжения 

                2 000     открита процедура чл. 132 от ЗОП

10
Вътрешнотръбна инспекция на ГО от НГПМ - 273 
км и Ду 520/530 

                1 356     открита процедура чл. 132 от ЗОП

11
Преоборудване на горивните системи на ГТА тип 
ТНМ 1304/11 с нискоемисионни горивни камери и 
модернизация САУ

                5 000     открита процедура чл. 132 от ЗОП

12
Вътрешнотръбни инспекции на газопроводи от 
транзитната газопреносна мрежа на участък ОС 
Лозенец до ОС Пиперево, 336 км

                1 694     открита процедура чл. 132 от ЗОП

13

Теренни археологически проучвания - в границата 
на сервитутната зона на строеж:Преносен 
газопровод с АГРС до Банско и Разлог и 
наблюдение по време на строителството

                   192     открита процедура чл. 132 от ЗОП

14

Теренни археологически проучвания - II-ри и III-
ти етапи за строеж: Подмяна на Преносен 
газопровод в участъка ОС Беглеж- КВ Дерманци - 
КВ Батулци - КВ Калугерово 

                   350     открита процедура чл. 132 от ЗОП

15

Теренни археологически проучвания - в границата 
на сервитутната зона на строеж: Преносен 
газопровод с АГРС до Свищов и наблюдение по 
време на строителството 

                1 081     открита процедура чл. 132 от ЗОП



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

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

16

Теренни археологически проучвания - в границата 
на сервитутната зона на строеж: Преносен 
газопровод с АГРС до Панагюрище и Пирдоп и 
наблюдение по време на строителството 

                   523     открита процедура чл. 132 от ЗОП

17

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

                   190     публично състезание чл. 176 от ЗОП

18
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                166     2017
открита 
процедура

чл. 103, ал. 
1 от ЗОП 

(отм.)

Плащане през 2017 г. по 
договор № 
2356/08.02.2016 г. 
сключен за срок от 2 
години, считано от 
23.04.2016 г.

19 Основен ремонт на 2 бр. синхронни двигатели                    150     публично състезание чл. 176 от ЗОП                128     2017
открита 
процедура

чл. 103, ал. 
1 от ЗОП 

(отм.)

Плащане през 2017 г. по 
договор № 
2592/26.09.2016 г. с 
предмет 

20
Следгаранционна поддръжка на софтуер за 
интеграция на газопроводите ROAIMS 

                   600     публично състезание чл. 176 от ЗОП

21
Почистване на сервитутни площи на преносни 
газопроводи в горски територии

                   110     публично състезание чл. 176 от ЗОП

22
Вътрешнотръбна инспекция на участък от Българо-
румънска граница-ОС Вълчи дол (част от ОС 
Исакча-ОС Въли дол) от НГПМ-62 км и Ду 1016 

                   458     публично състезание чл. 176 от ЗОП

23
Разширение и модернизация на Информационна 
система за ГДУ 

                   440     публично състезание чл. 176 от ЗОП

24
Следгаранционна поддръжка на станционните 
системи за управление в КС Петрич, КС Ихтиман, 
КС Лозенец и КС Странджа 

                     95     публично състезание чл. 176 от ЗОП

25
Прокарване на стационарни мониторингови 
сондажи за провеждане на постоянен газов анализ 
в контура на Чиренската структура 

                   170     публично състезание чл. 176 от ЗОП

26
Извършване на дефектация на газотурбинен 
двигател

                   170     публично състезание чл. 176 от ЗОП                332     2017
открита 
процедура

чл. 103, ал. 
1 от ЗОП 

(отм.)

Плащане през 2017 г. по 
договор № 
2625/31.10.2016 г. за 
извършване на 
дефектация на 2 броя 
ГТД

27
Извършване на безразрушителен контрол от 
лицензиран орган за контрол

                   150     публично състезание чл. 176 от ЗОП

28
Упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 
1 от ЗУТ за строеж: "Технологична връзка между 
ТГ1 и ТГ2 след ЛК Недялско" 

                      4     публично състезание чл. 176 от ЗОП



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

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

29

Упражняване на консултантска дейност съгласно 
чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) за нови регулиращи и/или 
измервателни линии към съществуващи 
технологични съоръжения (АГРС, ГРС и ГИС) на 
системата за пренос на природен газ на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

                     80     открита процедура чл. 132 от ЗОП

30
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: Преносен газопровод с 
АГРС до Свищов 

                     59     открита процедура чл. 132 от ЗОП

31
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: Ново външно 
ел.захранване на ГИС "Лом - Черковна"

                      5     открита процедура чл. 132 от ЗОП

32

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строежи от системата за пренос на 
природен газ на "Булгартрансгаз" ЕАД: 
 Позиция 1 -  строеж: Реконструкция на ГО "Враца 
1" с подмяна на участъци и изграждане на 
приемна камера при ПГХ "Чирен" чрез изместване 
на съществуващата камера при ГРС "Враца" 
 Позиция 2 -  строеж: Увеличаване на капацитета 
на ГО Търговище 
 Позиция 3 -   строеж: АГРС "Ловеч" - 
реконструкция 
 Позиция 4 -  строеж: 
КС "Полски Сеновец" - осн.ремонт на машинна 
зала към КЦ 
 Позиция 5 - строеж: ГИС "Странджа" 

                   375     открита процедура чл. 132 от ЗОП

33
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: Преносен газопровод с 
АГРС до Панагюрище и Пирдоп 

                   117     открита процедура чл. 132 от ЗОП

34
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: Преносен газопровод с 
АГРС до Банско и Разлог 

                     78     открита процедура чл. 132 от ЗОП

35
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: КС "Кардам" - авариен 
дизел генератор 

                      7     открита процедура чл. 132 от ЗОП

36

Изработване на инвестиционен проект за обект 
"ПГХ "Чирен" - система за разделяне на пластови 
флуиди и продухвания газ вследствие на 
дрениране (продухване) на шлейфите на 
сондажите и останалите технологични съоръжения 
на ПГХ

                     50     публично състезание чл. 176 от ЗОП

37
УВЦ "Република" - проектиране преустройство на 
детска площадка 

                     25     публично състезание чл. 176 от ЗОП

38
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: Пускова и приемна камери 
на газопроводно отклонение Бургас 

                     15     открита процедура чл. 132 от ЗОП



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

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

39

Обследване, приемане решение и изготвяне на 
проект за отрастраняване на пропадане на 
опороните системи и съоръженията на площадките 
на "Индивидуална сепарация" и "Разходомери" в 
ПГХ "Чирен" 

                   100     публично състезание чл. 176 от ЗОП

40
Изработване на инвестиционен проект за 
Вътрешна ел.инсталация на Централно управление 
на "Булгартрансгаз" ЕАД 

                     20     публично състезание чл. 176 от ЗОП

41

Упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 
1 от ЗУТ за строеж: Подмяна на Преносен 
газопровод в участъка ОС Беглеж- КВ Дерманци - 
КВ Батулци - КВ Калугерово 

                   131     открита процедура чл. 132 от ЗОП

42

Изработване на инвестиционен проект за обект: 
Административна сграда на ЦУ - въвеждане на 
мерки за постигане на сеизмична устойчивост и 
енергийна ефективност 

                   100     публично състезание чл. 176 от ЗОП

43

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: Модернизация на 
компресорни станции чрез интегриране на 4 броя 
газотурбокомпресорни агрегата (ГТКА) в 3 
компресорни станции 

                   560     открита процедура чл. 132 от ЗОП

               40 319     
             399 204     

* Разходите, които е планирано да бъдат извършени за посочените в таблицата обществени поръчки не обхващат единствено отчетния период 01.01.2018-31.12.2018 г. 
Това са разходи, които в повечето случаи в зависимост от спецификата на конкретния проект имат средносрочен характр, т.е. същите ще бъдат извършвани частично в текущия отчетен период,
 а друга част от тях в следващи отчетни периоди.

Таблица 1, съдържаща обобщена информация за планираните разходи за доставки, строителство и услуги
за периода 01.01.-31.12.2018 г.

Таблица 2, с информация за стойността на извършените разходи през предходния отчетен период (по предварителни счетоводни данни за годината)

4 803

Програма

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка

Годишна програма за Инвестиции

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка

Програма

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка
Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Годишна програма за Инвестиции
Годишна програма за Експлоатационна поддръжка

Общо разходи

Забележка:

Планирани разходи за доставки, строителство и услуги за периода 
01.01. – 31.12.2018 г. (в хил. лева, без ДДС)

197 737

24 062

154 867

18 808

Разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 
31.12.2017 г. (в хил. лева, без ДДС)

59 627

54 824

Общо разходи за услуги


