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Период на отчитане: 01.01.2020 до 31.03.2020

№ 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 автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0002/200-005
130             Процедурата е 

прекратена

2 Доставка на булдозер 
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0003/200-018
550             

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0004/200-016

425             

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0006/200-022

280             

5 Доставка на автокран
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0007/200-017
750             

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0009/200-013

300             Процедурата е 
прекратена

7 Доставка на телескопичен товарач
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0010/200-006
460             

8 Доставка на люкове за пускова и приемни камери
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0012/200-021
225             

9 Доставка на обезопасителни балони публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0013/200-025

100             

10 Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна 
поща

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0014/200-010

97               

11 Доставка на верижен багер
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0015/200-029
310             

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0018/200-033

147             

13 Доставка на резервни части за UPS
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0020/200-043
250             

14 Доставка на вишка
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0021/200-040
250             

15 Доставка на разходомери за газ - Обособена позиция № 1 - 
Доставка на турбинни разходомери за газ

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0022/200-038

129             

16 Доставка на разходомери за газ - Обособена позиция № 2 - 
Доставка на ротационни разходомери за газ

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0022/200-038

110             

17 Доставка на разходомери за газ - Обособена позиция № 3 - 
Доставка на диафрагмени разходомери за газ

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0022/200-038

5                 

18 Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0024/200-048
150             

19 Доставка на консумативи за метални очистни бутала
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0025/200-024
147             

20 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за 
контрол на технологичните параметри на 4 бр. ГМК

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2020-
0027/200-003

2 600          

21 Доставка на манометри
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0028/200-049
104             

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0029/200-027

200             

23 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0030/200-042
99               

24

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 01351-2020-
0031/200-037

193             

25 Доставка на тръби и фасонни части - Обособена позиция № 1 
„Доставка на стоманени тръби“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0033/200-019

404             

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
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26 Доставка на тръби и фасонни части - Обособена позиция № 2 
„Доставка на помпено - компресорни тръби“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0033/200-019

280             

27 Доставка на тръби и фасонни части - Обособена позиция № 3 
„Доставка на фасонни части“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0033/200-019

102             

28 Доставка на еталонно оборудване за проверка на средства за 
измерване

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0035/200-014

480             

29

Доставка на резервни части за поддръжка на автопарка на 
"Булгартрансгаз" ЕАД - Обособена позиция № 1 - Доставка на 
резервни части за леки, лекотоварни и товарни автомобили и 
автобуси

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0036/200-046

480             

30
Доставка на резервни части за поддръжка на автопарка на 
"Булгартрансгаз" ЕАД - Обособена позиция № 2 - Доставка на 
резервни части за пътно-строителна техника

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0036/200-046

120             

31 Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0038/200-056
100             

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0039/200-057

300             

33 Доставка на газова арматура - Обособена позиция № 1 
„Доставка на газова арматура за природен газ“ 

открита 
процедура

чл.132 от ЗОП 01351-2020-
0042/200-060

701             

34 Доставка на газова арматура -Обособена позиция № 2 
„Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“

открита 
процедура

чл.132 от ЗОП 01351-2020-
0042/200-060

190             

35 Доставка на газова арматура - Обособена позиция № 3 
„Доставка на трипътни сферични кранове“

открита 
процедура

чл.132 от ЗОП 01351-2020-
0042/200-060

15               

36 Доставка на газова арматура - Обособена позиция № 4 
„Доставка на трипътни клапани“

открита 
процедура

чл.132 от ЗОП 01351-2020-
0042/200-060

28               

37
Доставка на газова арматура - Обособена позиция № 5 
„Доставка на вентил двупътен с електрически изпълнителен 
механизъм“

открита 
процедура

чл.132 от ЗОП 01351-2020-
0042/200-060

5                 

38
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за 
постоянен мониторинг на компресорни станции за пропуски 
на газ

открита 
процедура

чл.132 от ЗОП 01351-2020-
0041/200-055

2 000          

39 Доставка на ултразвукови разходомери за газ
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП  01351-2019-

0016/190-020
180             4326 06.01.2020 "Брайт 

инженеринг" ООД
103327353 180               65 дни

40 Доставка на автобуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД - 
Обособена позиция № 1 - Доставка на автобус 12+1 места 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2019-
0050/190-048

107             4334 14.01.2020 "Екосол България" 
АД

200358273 105               58 дни

41 Доставка на автобуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД - 
Обособена позиция № 2 - Доставка на автобус 14+1 места 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2019-
0050/190-048

143             4335 14.01.2020 "Екосол България" 
АД

200358273 141               58 дни

42
Доставка на автобуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД - 
Обособена позиция № 3 - Доставка на автобус 19+1 места, 2 
броя 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2019-
0050/190-048

326             4336 14.01.2020 "Екосол България" 
АД

200358273 323               58 дни

43 Доставка на автобус 22+1 места 
публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

01351-2019-
0059/190-100

155             4333 14.01.2020 "Булавто България" 
АД

203540847 155               120 дни

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0067/190-128

407             4340 20.01.2020 "Унисист 
Инженеринг" ООД

121224604 406               60 дни

45

Ремонт и следгаранционно поддържане на средства за 
измерване
Обособена позиция № 2 - Ремонт и следгаранционно 
поддържане на електронни коригиращи устройства за обем 
тип 2 и вторични електронни преобразуватели за разход на 
газ

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0054/190-089

105             4349 27.01.2020 "Унисист 
Инженеринг" ООД

121224604 105               24 месеца

Заплащане на база 
единични цени до 
достигане на 
стойността по 
договора

46
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за 
природен газ“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

335             4348 27.01.2020 "Литва Лимитид" 
ЕООД

201130536 334               120 дни

47 Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 6 „Доставка на шибърни кранове“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

62               4363 03.02.2020
"СЕ Специална 
енерготехника" 

ООД
200704049 26                 30 дни
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48 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за 
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2019-
0063/190-110

1 500          4359 30.01.2020 "Трейд Сейф 
Технолоджи" ЕООД

204108897 1 499            120 дни

Срокът за извършване 
на доставки е 120 дни, 
а дейностите по 
супервизия при 
монтаж и пускане в 
експлоатация на 
системите се 
извършват след 
доставките и по време 
на нагнетателния 
сезон в ПГХ "Чирен"

49 Доставка на тежкотоварен камион с кран (автокран)
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП  01351-2019-

0031/190-059
659             4411 27.02.2020 "БТГ-Проект" ДЗЗД 177424639 657               100 дни

50
Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за 
котел - Обособена позиция № 1 Доставка на котли за 
природен газ

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2019-
0048/190-093

154             4420 02.03.2020 "Газ електрик" 
ЕООД

200115435 149               3 дни

28
Доставка на оборудване за създаване на лаборатория за 
киберсигурност и център за съхранение и резервиране на 
данни

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2019-
0047/190-063

196             4478 27.03.2020 Сирма Солюшънс 
АД

040529004 195               40 дни -

17 545         4 275            

1

Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на 
магистрален газопровод – северен клон в две обособени 
позиции. Обособена позиция 1 - Текущ ремонт чрез подмяна 
на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – 
северен клон на територията на СЗЕР "Ботевград"

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2020-
0008/200-011

3 040          

2

Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на 
магистрален газопровод – северен клон в две обособени 
позиции. Обособена позиция 2 - Текущ ремонт чрез подмяна 
на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – 
северен клон на територията на СИЕР "Вълчи дол"

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2020-
0008/200-011

760             

3 Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен 
газопровод до Свищов“

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0011/200-004

15 845         

4 Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен 
газопровод до Панагюрище и Пирдоп”

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0023/200-028

24 728         

5 Ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ 
„Тракия“ в района на с. Горно Вършило

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2020-
0032/200-034

400             

6

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ 
„Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС 
„Пиперево“ - Обсобена позиция № 1: Преизолиране на 
магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ 
„Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи 
дол“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2020-
0040/200-044

329             

7

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ 
„Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС 
„Пиперево“ - Обсобена позиция № 2: Преизолиране на МГ – 
север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на 
територията на СЗЕР „Ботевград“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2020-
0040/200-044

955             

8

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ 
„Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС 
„Пиперево“ - Обсобена позиция № 3: Преизолиране на ТГ за 
Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на 
територията на ЮЗЕР „Ихтиман“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2020-
0040/200-044

1 236          

9 КС „Вълчи дол“ – ремонт на столова и кухня и на площадкова 
мрежа на питеен и противопожарен водопроводи

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2020-
0043/200-052

620             

Общо разходи за доставки

II. Разходи за строителство
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10

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0033/190-031

1 043          4369 06.02.2020 "Инмат София" 
ЕООД

203093410 900               157 дни

11 „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““
публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

 01351-2019-
0042/190-067

1 650          4368 06.02.2020 "Актив Билдинг 
Инк" ЕООД

203008787 1 646            159 дни

50 606         2 546            

1
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строеж: „Подмяна на преносен (магистрален) 
газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0001/200-001

120             

2

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 01351-2020-
0005/200-015

229             

3

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2020-
0016/190-118

173             

4

Поддържане на сервитутите на газопроводите през горски 
територии и необработваеми земи - Обособена позиция №1 – 
Обособена позиция №2 - Почистване на сервитут в 
Северозападен експлоатационен район „Ботевград“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2020-
0016/190-118

173             

5

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2020-
0016/190-118

172             

6

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2020-
0016/190-118

172             

7

Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на разсеян 
магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на 
участък от газопреносната мрежа с външен диаметър DN720 
(28”) и дължина 129 км.

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0017/200-031

800             

8 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автопарка на 
“Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2020-
0019/200-045

120             

9
Абонаментно поддържане на системите за измерване на 
количеството и качеството на природния газ на ГИС 
Странджа

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0026/200-039

1 500          

10 Поддръжка на машини за врязване под налягане и затапващи 
операции

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2020-
0034/200-035

280             

11

Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от 
ЗУТ за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени 
позиции - Обособ.поз. № 1: Упражняване на консултантска 
дейност по чл.166, ал.1 от ЗУТ за строеж „Възстановяване на 
земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция и 
Македония при ПК 106+256 в района на с Венковец, общ. 
Ихтиман“

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0037/200-050

8                 

12

Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от 
ЗУТ за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени 
позиции - Обособ.поз. №2: Упражняване на консултантска 
дейност по чл.166, ал.1 от ЗУТ за строеж „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  01351-2020-
0037/200-050

12               

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги
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Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

13

Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от 
ЗУТ за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени 
позиции - Обособ.поз. № 3: Упражняване на консултантска 
дейност по чл.166, ал.1 от ЗУТ за строеж „Защитно 
съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. 
Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален 
газопроводи““. 

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0037/200-050

12               

14
Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 
1 от Закона за устройство на територията за етап „КС Расово” 
и етап „КС Нова Провадия”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП  01351-2019-
0034/190-090

750             4342 20.01.2020
Обединение 

"Стройконсулт-ЕМ 
ДИ АЙ"

177419819 675

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

-

37
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строеж: ГРС "Страшимирово" - реконструкция и 
разширение

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2019-
0062/190-116

20               4367 05.02.2020 Контрол 
Инженеринг АД

121911580 10

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не повече 
от 2 (две) години, считано от датата 
на сключване на договора

 -

15

Провеждане на независим технически одит на 
информационна система за събиране, архив и визуализация 
на технологична информация от газопреносната система на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0065/190-124

200             4275 10.02.2020 "Трейд Сейф 
Технолоджи" ЕООД

204108897 199               

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не повече 
от 1 (една) година, считано от датата 
на сключване на договора

21

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределена в четири обособени позиции - Обособена 
позиция № 3 с наименование: Денонощна въоръжена охрана 
и осъществяване на пропускателен режим на 4 (четири) 
обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: 
3.1. Централно управление (ЦУ) на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. 
София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, област София;
3.2. Складова база (СБ) „Яна“, с. Яна, община Кремиковци, 
област София;
3.3. Югозападен експлоатационен район (ЮЗЕР) „Ихтиман“, 
с. Стамболово, област Софийска; 
3.4. Компресорна станция (КС) „Петрич“, землище на с. 
Рупите, община Петрич, област Благоевградска;

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП  01351-2019-
0045/190-037

1 699          4414 28.02.2020 Трафик Сот ЕООД 200974824 1699

Срокът за изпълнение на Услугите е 
36 (тридесет и шест) месеца, считано 
от приемане на първия от обектите за 
конкретната обособена позиция по т. 
1.3. за изпълнение на дейностите по 
предмета на договора.

-

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

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП  01351-2019-
0045/190-037

1 493          4415 28.02.2020 Трафик Сот ЕООД 200974824 1493

Срокът за изпълнение на Услугите е 
36 (тридесет и шест) месеца, считано 
от приемане на първия от обектите за 
конкретната обособена позиция по т. 
1.3. за изпълнение на дейностите по 
предмета на договора.

44
Следгаранционна поддръжка и ремонт на фискалната 
система за контрол, измерване и визуализация на ГИС Русе-
Междусистемна връзка България-Румъния

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0070/190-125

90               4466 13.03.2020 Брайт Инженеринг 
ООД

103327353 90

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

 -

16

Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда и оценка на степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони за 
етап „КС Нова Провадия”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0077/190-138

200             4467 13.03.2020 Обединение "Нова 
Провадия"

177428114 195               120 дни

8 223          4 361            

76 374         11 182           

Общо разходи за услуги

Общо разходи



6 от 6

№ 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

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2020 до 31.03.2020 (по счетоводни данни за първо тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

* Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.01. – 31.03.2020г. 
(в хил. лева, без ДДС)

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. - 31.03.2020 г. не включват авансово изплатени средства, тъй като отчетът е по счетоводни данни и авансово заплатените суми не се считат за инвестиция.  Авансите, които са изплатени през отчетния период, но не са отразени 
като изпълнение в колона "Разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.-31.03.2020 г.", са в размер на 397 хил.лева.

6 779

6 328

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. 

451

* Забележки:
1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.03.2020 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. 




