
Период на отчитане: 01.01.2019 до 31.12.2019 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 мулчер машина                    650     публично състезание чл. 176 от ЗОП

2
Доставка на компютърна техника

                   209     публично състезание чл. 176 от ЗОП

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

4 Доставка на булдозер                    450     публично състезание чл. 176 от ЗОП

5
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
авариен дизелов генератор                    400     публично състезание чл. 176 от ЗОП

6
Доставка на течен азот и изпаряване и нагнетяване в 
системата                    100     публично състезание чл. 176 от ЗОП                  90     2018

публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

7 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже                    170     публично състезание чл. 176 от ЗОП
8 Доставка на ултразвукови разходомери                    180     публично състезание чл. 176 от ЗОП

9
Доставка на оборудване за подобряване на 
функционалността на Blade центъра и сигурността на 
данните във виртуална среда

                   220     публично състезание чл. 176 от ЗОП

10 Доставка на газови котли                    152     публично състезание чл. 176 от ЗОП

11 Доставка на турбинно масло ISO VG32                      70     
договаряне без 

предварителна покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП

12 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15                      30     
договаряне без 

предварителна покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП                  18     2018

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138 от 
ЗОП

13 Доставка на ремонтни комплекти тип спирали                    199     публично състезание чл. 176 от ЗОП                  94     2018
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

14
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кран 
мостов двугредов 10т                    470     публично състезание чл. 176 от ЗОП

15 Доставка на люк за приемна и пускова камера                    140     публично състезание чл. 176 от ЗОП
16 Доставка на резервни части за UPS                    250     публично състезание чл. 176 от ЗОП

17 Доставка на резервни части за газомотокомпресор                    300     публично състезание чл. 176 от ЗОП                400     2018
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

18
Доставка на резервни части за система за 
автоматично управление Турболог                    120     публично състезание чл. 176 от ЗОП

19 Изработка и доставка на работно облекло                    300     публично състезание чл. 176 от ЗОП

20
Осигуряване на активна електроенергия високо и 
средно напражение                 4 500     открита процедура чл. 132 от ЗОП             2 700     2018

открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

21 Доставка на автобуси                    564     публично състезание чл. 176 от ЗОП

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

Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 

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

1



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

22 Доставка на масло авиационно масло МС‑20                    180     
договаряне без 

предварителна покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП                240     2018

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138 от 
ЗОП

23 Доставка на високопроходими микробуси                    170     публично състезание чл. 176 от ЗОП
24 Доставка на газова арматура                    342     публично състезание чл. 176 от ЗОП

25
Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи 
за принтери, факс апарати и копирни машини                    150     публично състезание чл. 176 от ЗОП                150     2018

публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

26 Доставка на резервни части за сферичен кран                    105     публично състезание чл. 176 от ЗОП
27 Доставка на манометри                      99     публично състезание чл. 176 от ЗОП

28
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)                    361     публично състезание чл. 176 от ЗОП                336     2018

публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

29 Доставка на стоманени тръби                    180     публично състезание чл. 176 от ЗОП                740     2018
открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

30 Доставка на разходомери                      83     публично състезание чл. 176 от ЗОП

31 Доставка на техника за периметрова охрана                    100     публично състезание чл. 176 от ЗОП

32
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

                   480     публично състезание чл. 176 от ЗОП

33 Доставка на тръбоуклад                    800     публично състезание чл. 176 от ЗОП
34 Доставка на регулатори на налягане                    152     публично състезание чл. 176 от ЗОП

35
Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 
(джипове)                    100     публично състезание чл. 176 от ЗОП                499     2018

публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

36 Доставка на компютърна техника                    220     публично състезание чл. 176 от ЗОП
37 Доставка на контролери                      96     публично състезание чл. 176 от ЗОП

38
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 
оборудване за наблюдение на сондажите                    155     публично състезание чл. 176 от ЗОП

39 Доставка на автокран                    650     публично състезание чл. 176 от ЗОП

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

41
Доставка на оборудване за създаване на лаборатория 
за киберсигурност и център за съхранение и 
резервиране на данни

                     50     публично състезание чл. 176 от ЗОП

42 Доставка на софтуерни приложения за симулиране на 
кибер атаки, фишинг атаки, мониторинг на устройства

                     50     публично състезание чл. 176 от ЗОП

43
Доставка, монтаж и въвеждане в екслоатация на 
охладителна система на два броя трансформатори в 
КС Полски Сеновец

                   140     публично състезание чл. 176 от ЗОП

44 Закупуване на квоти за емисии на парникови газове                 4 000     
договаряне без 

предварителна покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП
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предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

45
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
акумулаторни батерии за 2 бр. станционни UPS                    150     публично състезание чл. 176 от ЗОП

               18 534                  5 267     

1

Доставки, изграждане и въвеждане в
експлоатация на обект "Подмяна на преносен
(магистрален) газопровод в участъка ОС
"Беглеж" - КВ "Дерманци" - КВ "Батулци" - КВ
"Калугерово"": ОС "Беглеж" - КВ "Дерманци";
КВ "Дерманци" - КВ "Батулци" и ОС "Беглеж""

67 480 открита процедура чл. 132 от ЗОП

2

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

                1 000     публично състезание чл. 176 от ЗОП

3

Наемане на изкопна и подемна механизация
за извършване на ремонтни дейности по
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“
ЕАД
Позиция 1 - Наемане на изкопна и подемна
механизация за извършване на рем.дейности
по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“
ЕАД на територията на СИЕР Вълчи Дол и
ЮИЕР Стара Загора
Позиция 2 - Наемане на изкопна и подемна
механизация за извършване на рем.дейности
по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“
ЕАД на територ.на СЗЕР Ботевград и ЮЗЕР
Ихтиман

1 200 публично състезание чл. 176 от ЗОП

4
Проектиране и изпълнение на обект: "КС
"Вълчи дол" - ремонт КРУ 6 kV"

1 350 публично състезание чл. 176 от ЗОП

5
Текущ ремонт чрез подмяна на
антикорозионното покритие на Магистрален
газопровод (МГ) - северен клон

1 750 публично състезание чл. 176 от ЗОП

6
Изграждане и въвеждане в експлоатация на
строеж "ПГХ "Чирен" - подмяна тръби на
открит цикъл на ГМК"

1 775 публично състезание чл. 176 от ЗОП

7

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

Общо разходи за доставки
ІІ. Разходи за строителство

3



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

8

Проектиране и изграждане на защитни
съоръжения към системата за пренос на
природен газ, позиция 1: обект "Изграждане
на бетонен праг при прехода на Транзитния
газопровод за Гърция и Македония и на
Магистралния газопровод през р.Стряма",
позиция 2: обект Изграждане на бетонен праг
при прехода на Транзитния газопровод за
Гърция и Македония и на Магистралния
газопровод през р.Луда Яна, позиция 3: обект
Изграждане на бетонен праг при прехода на
ТГ за Гърция и Македония и на МГ през
р.Пясъчник

1 985 публично състезание чл. 176 от ЗОП

9

Ремонт на сграден фонд в КС "Ихтиман" и КС
"Петрич"
Позиция 1 - Ремонт на сграден фонд в КС
"Ихтиман"
Позиция 2 - Ремонт на сграден фонд в КС
"Петрич"

510 публично състезание чл. 176 от ЗОП

10
Проектиране и изграждане на строеж
"Административна сграда на Ремонтна база
"Ботевград" - реконструкция и пристройка"

400 публично състезание чл. 176 от ЗОП

11

Изработване на инвестиционен проект,
изгаждане и въвеждане в експлоатация на
обект: КС "Вълчи дол" - гараж за аварийна и
специална механизация; гараж за тежки
строителни машини; покрит и открит паркинг;
закрит склад материали - 2 броя; склад за
гориво – смазочни материали; компресорно
за въздух високо налягане

500 публично състезание чл. 176 от ЗОП

               79 450                        -       

1

Проучване, инвестиционно проектиране -
фаза технически проект и всички необходими
дейности за получаване на разрешения за
строеж за три технологични връзки на обект:
„Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД
паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница”,
етап: Линейна част“ към съществуващата
газопреносна мрежа

                   120     публично състезание чл. 176 от ЗОП

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги

4



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

2

Извършване на спасителни археологически
разкопки във връзка с обект „Разширение на
газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния
(магистрален) газопровод до
българо-сръбската граница”, етап "Линейна
част" - Подетап А

                4 940     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

3

Теренно археологическо проучване -
издирване на археологически обекти на
бъдещите площадки и в границите на
сервитутната зона на газопровода за части
Б1, Б2 и Б3

                     11     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

4

Упражняване на консултантска дейност
съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за обект:
„Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД
паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница”,
етап: Линейна част“

                2 500     открита процедура чл. 132 от ЗОП

5

Археологически проучвания - наблюдение по
време на строителните дейности на обект
„Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД
паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница”,
етап "Линейна част"

                   280     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

6

Упражняване на авторски надзор по време на
строителството за обект „Разширение на
газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния
(магистрален) газопровод до
българо-сръбската граница”, етап "Линейна
част"

                   500     
Договаряне без 

предварителна покана за 
участие

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

1, т. 3, б. в

7

Извършване на спасителни археологически
разкопки във връзка с обект „Разширение на
газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния
(магистрален) газопровод до
българо-сръбската граница”, етап "Линейна
част" – Подетап Б

                1 600     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

5



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

8

Извършване на спасителни теренни
археологически проучвания при строителни
дейности във връзка с обект "Разширение на
газопреносната мрежа в участъка от българо
- турската граница до КС "Странджа"

                   265     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

9

Дейности по придобиване на вещни права
(собственост, учредяване на сервитут и др.)
върху имоти за обекти към системата за
пренос на природен газ на "Булгартрансгаз"
ЕАД
Позиция 1 - Дейности по придобиване на
вещни права (собственост, учредяване на
сервитут и др.) върху имоти за обект:
"Преносен газопровод до Разлог и Банско"
Позиция 2 - Дейности по придобиване на
вещни права (собственост, учредяване на
сервитут и др.) върху имоти за обект:
"Преносен газопровод до Панагюрище и
Пирдоп"
Позиция 3 - Дейности по учредяване на
сервитут за обект: "Преносен газопровод до
Свищов "
Позиция 4 - Дейности по придобиване на
вещни права (собственост, учредяване на
сервитут и др.) върху имоти за обект:
"Газопроводно отклонение "Търговище" - DN
250, PN 5,4 MPa"

                   267     публично състезание чл. 176 от ЗОП

10

Извършване на спасителни теренни
археологически проучвания - археологическо
наблюдение при строит.дейности във връзка
с обект "Подмяна на магистрален(преносен)
газопровод в участъка ОС Беглеж КВ
Дерманци-КВ Батулци -КВ Калугерово",
Строеж:Етап 3 - Преносен газопровод от КВ
Батулци до КВ Калугерово

                     18     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

11

Извършване на спасителни теренни
археологически проучвания - издирване на
археологически обекти във връзка с
реализацията на обект: Увеличаване
капацитета на газопроводно отклонение
"Търговище"

                     11     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

6



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

12

Извършване на спасителни теренни
археологически проучвания-археологически
разкопки и археологическо наблюдение за
строежи към системата за пренос на
природен газ на "Булгартрансгаз" ЕАД",
позиция 1: строеж "Преносен газопровод с
АГРС до Банско и Разлог", позиция 2:
Преносен газопровод с АГРС до Панагюрище
и Пирдоп

                   791     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

13

Извършване на спасителни теренни
археологически проучвания - издирване на
археологически обекти във връзка с
реализацията на обект: Реконструкция на
газопроводно отклонение "Враца 1" с
подмяна на участъци и изграждане на
приемна камера при ПГХ "Чирен" чрез
изместване на съществуващата камера при
ГРС "Враца"

                     60     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

14

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

                     20     открита процедура чл. 132 от ЗОП

15

Упражняване на консултантска дейност по
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за обекти към системата
за пренос на природен газ: позиция 1:
Изграждане на СКЗ "Левски" и външно ел.
захранване към нея, позиция 2: Ново външно
ел. захранване на СОГ "Могила", позиция 3:
Ново външно ел.захранване на ГИС "Лом -
Черковна", позиция 4: АГРС Самоков - ново
външно ел.захранване, позиця 5: ГРС
"Страшимирово" - външно ел.захранване

                     26     открита процедура чл. 132 от ЗОП

16

Дейности по придобиване на вещни права
(собственост, учредяване на сервитут и др.)
върху имоти за обект: Реконструкция на
газопроводно отклонение "Враца 1" с
подмяна на участъци и изграждане на
приемна камера при ПГХ "Чирен" чрез
изместване на съществуващата камера при
ГРС "Враца"

                     30     публично състезание чл. 176 от ЗОП

7



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

17

Извършване на спасителни теренни
археологически проучвания - археологически
разкопки и археологическо наблюдение на
обект: Подмяна на Преносен газопровод в
участъка ОС Беглеж- КВ Дерманци - КВ
Батулци - КВ Калугерово, етапи: 1. "Преносен
газопровод от ОС "Беглеж" до КВ
"Дерманци"" и 2. "Преносен газопровод от КВ
"Дерманци" до КВ "Батулци""

                   571     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

18

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

19
Изработване на инвестиционен проект за
Вътрешна ел.инсталация на Централно
управление на "Булгартрансгаз" ЕАД

                     20     публично състезание чл. 176 от ЗОП

20

Упражняване на консултантска дейност по
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: Основен
ремонт с подмяна на участък от преносния
газопровод в участъка КС Вълчи дол - КВ
Преселка

                   120     открита процедура чл. 132 от ЗОП

21

Упражняване на консултантска дейност по
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строежи към
системата за пренос на природен газ:
Позиция 1 - Възстановяване на земното
покритие на ТГ за Гърция и Македония при ПК 
106+256 в района на с.Венковец, общ.Ихтиман
Позиция 2 - Възстановяване на земното
покритие на ТГ за Гърция в землището на 
с.Драгодан, общ.Бобошево
Позиция 3 - Изграждане на бетонен праг при
прехода на ТГ за Гърция и Македония и на 
Магистралния газопровод през р.Стряма
Позиция 4 - Изграждане на бетонен праг при
прехода на ТГ за Гърция и Македония и на 
Магистралния газопровод през р.Луда Яна
Позиция 5 - Изграждане на бетонен праг при
прехода на ТГ за Гърция и Македония и на 
Магистралния газопровод през р.Пясъчник
Позиция 6 - Защитно съоръжение на
р.Тополница при с.Калугерово,
обл.Пазарджик при преход през ТГ и МГ

                     64     открита процедура чл. 132 от ЗОП

8



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

22

Извършване на спасителни теренни
археологически проучвания-археологически
разкопки и археологическо наблюдение на
обект: Основен ремонт с подмяна на участък
от преносния газопровод в участъка КС
Вълчи дол - КВ Преселка

                   205     

Възлагане въз
основа на
Рамково

споразумение

чл. 82, ал. 2 от ЗОП

23
Разширение и модернизация на Информационна 
система за ГДУ                    440     открита процедура чл. 132 от ЗОП

24
Извършване на безразрушителен контрол от 
лицензиран орган за контрол                    300     публично състезание чл. 176 от ЗОП                  34     2018

публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

25
Осигуряване на GPS услуги за проследяване на 
автомобилния парк на Булгартрансгаз ЕАД                    120     публично състезание чл. 176 от ЗОП

26 Основен ремонт на 2 бр. синхронни двигатели                    360     публично състезание чл. 176 от ЗОП

27
Вътрешнотръбна инспекция с ЕМАТ бутало на Ду 711 
от ОС В. дол ‑ ОС Лом Черковна‑136 км и ОС Лом 
Черковна‑ОС Беглеж

                2 899     открита процедура чл. 132 от ЗОП

28
Периодична метрологична проверка на средства за 
измерване                    265     публично състезание чл. 176 от ЗОП                123     2018

публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

29
Поддържане на сервитутите на газопроводите през 
горски територии и необработваеми земи                    230     публично състезание чл. 176 от ЗОП                  97     2018

публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

30 Избор на платформа за резервиране на капацитет                 1 200     открита процедура чл. 132 от ЗОП

31
Ремонт и следгаранционно поддържане на средства 
за измерване                    190     публично състезание чл. 176 от ЗОП

32
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

33
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

34 Профилактика на продуктивната зона на сондажи                 1 100     открита процедура чл. 132 от ЗОП

35

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

36
Вътрешнотръбна инспекция MFL на участък ОС 
Батулци ‑ ОС Чирен 57 км, Ду 530                    200     открита процедура чл. 132 от ЗОП                354     2018

открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

37
Вътрешнотръбни инспекции на газопроводи от 
транзитната газопреносна мрежа на участък ОС 
Лозенец до ОС Пиперево, 336 км

                4 300     открита процедура чл. 132 от ЗОП             1 698     2018
открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

38
Изследвания за оценка на техническия и продуктивен 
статус и интервенция за повишаване продуктивността 
на сондажите

                1 400     открита процедура чл. 132 от ЗОП

39
Следгаранционна поддръжка на софтуер за 
интеграция на газопроводите ROAIMS                    400     открита процедура чл. 132 от ЗОП

40
Денонощна въоръжена охрана и контрол на 
пропусквателния режим на обекти на ,,Булгартрансгаз" 
ЕАД 

                5 580     открита процедура чл. 132 от ЗОП             1 704     2018
открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

9



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

41

Избор на изпълнител за разработване и внедряване 
на системи за управление сигурността на 
информацията, съгласно изискванията на стандарт 
ISO/IEC 27001

                   100     публично състезание чл. 176 от ЗОП

42
Прокарване на стационарни мониторингови сондажи 
за провеждане на постоянен газов анализ в контура на 
Чиренската структура

                   170     публично състезание чл. 176 от ЗОП

43 Извършване на дефектация на газотурбинен двигател                    170     публично състезание чл. 176 от ЗОП

44

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

                     85     публично състезание чл. 176 от ЗОП                       54      2018
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

45
Вътрешнотръбна инспекция на ГО от НГПМ ‑ 273 км и 
Ду 520/530                 1 356     открита процедура чл. 132 от ЗОП

46
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                     144      2018
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

               45 554                  4 208     
             143 538                  9 475     

* Разходите, които е планирано да бъдат извършени за посочените в таблицата обществени поръчки не обхващат единствено отчетния период 01.01.2019-31.12.2019 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.-31.12.2019 г.

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

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 4 482

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

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

60 915

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Годишна програма за Инвестиции

56 433

Общо разходи за услуги

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 27 097

Програма

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

674 823

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка 27 610

Годишна програма за Инвестиции 620 116

Общо разходи

Забележка:

Програма
Планирани разходи за доставки, строителство и услуги за периода 

01.01. – 31.12.2019 г. (в хил. лева, без ДДС)

10


