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Период на отчитане: 01.01.2017 до 31.12.2017

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

 Прогнозна стойност 
на поръчката 

(хил.лв. без ДДС) 

 Стойност на 
договора (хил.лв. 

без ДДС) 

Срок на 
договора

Забележка

I. Разходи за доставки

1

Доставка на резервни части за газотурбинен 
привод (ГТП) АИ-336-2-8
Обособена позиция № 2: Доставка на резервни 
части за БУМЭКС

 - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП
01351-2016-0054 

160-101 80                    2779 15.03.2017 Симатекс ЕООД 200704348 72                  180 календарни 
дни 

 -

2 Доставка на топлообменници - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2016-0057

160-097 120                   2856 28.04.2017 Валв и Пайп Груп 
ЕООД

203670099 118                30 календарни 
дни

-

3
Доставка на активна електроенергия с 
Координатор на балансираща група - открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2017-0002
170-001 1 844                2885 01.06.2017 Енерджи МТ ЕАД 201149482  -

12 месеца, в 
договора е 
предвидена 
опционална 
възможност 
доставките и 
дейностите от 
предмета на 
договора да 

бъдат 
продължени за 

срок от 3 месеца

Общата стойност на 
договора ще бъде 
известна след 
неговото 
приключване, тъй 
като възложителят 
заплаща месечна 
сума за 
изразходвана 
енергия на 
стойност от 79,50 
лева за Mwh.

4
Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или 
еквивалентно -

договаряне 
без 
предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 
т. 7 от ЗОП

01351-2017-0010
170-034 60                    2889 07.06.2017 ЗЕ - ЖАК ООД 201322885 60                  70 календарни 

дни
-

5
Доставка на свежо минерално турбинно масло ISO 
VG 32 -

договаряне 
без 
предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 
т. 7 от ЗОП

01351-2017-0009
170-017 98                    2890 07.06.2017 ЗЕ - ЖАК ООД 201322885 98                  60 календарни 

дни
-

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

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2017-0004

170-016 300                   2950 11.08.2017
Трейд Сейф 
Технолоджи 

ЕООД
204108897 298                60 календарни 

дни

7 Доставка на резервни части за газотурбинен 
привод (ГТП) АИ-336-2-8

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2017-0011

170-042 150                   2949 11.08.2017 СИматекс ЕООД 200704348 149                180 календарни 
дни

Информация за извършените разходи за доставки, строителство и услуги, както и за проведените и възложени обществени поръчки

Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 

№ 
по 
ред

Номер и дата на договора
Изпълнител - наименование и 

ЕИК
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8
Платформа за резервиране на капацитет на 
вътрешни точки на газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2017-0003

170-010 300                   2960 23.08.2017 FGSZ Natural Gas 
Transmission

14-10-300230 - до 01.09.2019 г.

Общата стойност на 
договора ще бъде 
известна след 
неговото 
приключване, тъй 
като възложителят 
заплаща месечна 
такса от 5000 евро 
без ДДС за 
използване на 
платформата за 
продукти ден-
напред и в рамките 
на деня капацитет 
и 1000 евро без 
ДДС от 01.12.2017 
г. за продукти 
годишен, 
тримесечен и 
месечен капацитет 

9 Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на 
газопроводи

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0008
170-019

179                   2962 25.08.2017 СИматекс ЕООД 200704348 179                608 календарни 
дни

Срокът на договора 
е до 20 месеца или 
до достигане на 
сумата от 178 
хил.лв.

10 Доставка на манометри - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0012
170-024

86                    2974 13.09.2017 Екоелектрик 
ЕООД

203414695 85                  28 календарни 
дни

-

11 Доставка на газови котли - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2016-0052
160-093

166                   2977 15.09.2017 Валв и Пайп Груп 
ЕООД

203670099 165                25 календарни 
дни

12 Доставка на хидравлично минерално масло -

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП
01351-2017-0021

170-053
15                    2980 21.09.2017

ЕЛ И ДИ 
ЛАЙТИНГ 

МЕЙНТЕНАНС 
ООД

201327359 15                  до 19.12.2017 г.

13 Доставка на технически метилов алкохол /метанол/ - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0019
170-060

98                    3030 23.10.2017 Зе-Жак ООД 201322885 87                  1 ден -

3058 01.11.2017 Петрол АД 831496285 500                1 година -

3059 01.11.2017 Бент Ойл АД 200852966 503                1 година -

15 Доставка на система за изолиране на газопроводи - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0005
170-011

162                   3049 02.11.2017 Литва Лимитид 
ЕООД

201130536 143                20 календарни 
дни

-

3087 12.12.2017 Дефиго ООД 200716037 51                  10 календарни 
дни

-

3088 12.12.2017 Дефиго ООД 200716037 24                  10 календарни 
дни

-

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП
01351-2017-0034

170-077
1 263                14

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; Обособена позиция № 2 Доставка на 
горива за автомобили, чрез карти за безналично 
плащане в района на действие на регионалните 

01351-2017-0016
170-054

16 Доставка на оборудване за заваряване -
публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 76                    
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17

Доставка, стендови изпитания и извършване на 
супервизия при монтаж и пускане в експлоатация 
на силова турбина в състава на газотурбинен 
двигател (ГТД) ТНМ 1304-11

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0013
170-023

2 750                - - - - - -
Прекратена 
процедура

18 Доставка на резервни части за газотурбинен 
двигател (ГТД) ТНМ 1304

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0028
170-065

214                   - - - - - - -

19 Доставка на резервни части за газотурбинен 
двигател ДТ70П

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0026
170-022

120                   - - - - - - -

20

Доставка на багери, разпределена в две обособени 
позиции, както следва:Обособена позиция № 1 с 
наименование "Доставка на мини багер с ремарке", 
която включва доставка на минибагер с ремарке и 
гаранционна поддръжка в гаранционния срок. 
Обособена позиция № 2 с наименование "Доставка 
на верижен багер", която включва доставка на 
верижен багер и гаранционна поддръжка в 
гаранционния срок.

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0025
170-055

320                   - - - - - -

Обжалване на 
решението за 
определяне на 

изпълнител 
пред КЗК в частта 

по  обособена 
позиция №1

21

Доставка на компресори

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0024
170-071

79                    - - - - - - -

22

Доставка на булдозер

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0023
170-057

450                   - - - - - - -

23 Доставка на течни горива за нуждите на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

-

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП
01351-2017-0022

170-028
130                   - - - - - - Прекратена 

процедура

24 Доставка на резервни части за системите за 
управление на компресорни станции

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0018
170-064

76                    - - - - - -

Обжалване на 
решението за 
определяне на 

изпълнител пред 
КЗК

25
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
пожароизвестителна система в сграден фонд на 
ПГХ "Чирен

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0017
170-043

95                    - - - - - - Прекратена 
процедура

26 Доставка на течни горива за нуждите на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

-

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП
01351-2017-0032

170-083
114                   - - - - - - Прекратена 

процедура

27 Доставка на резервни части за система за 
автоматично управление "Турболог".

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0033
170-049

77                    - - - - - - -

28
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
видеостени

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2017-0036

170-014
490                   - - - - - - -

29 Доставка на стоманени тръби, фасонни части и 
помпено компресорни тръби

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0035
170-068

1 830                - - - - - - -
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30 Доставка на резервни части за САУ ССС ГТКА и 
силова част

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0038
170-074

150                   - - - - - - -

31

Доставка, стендови изпитания и извършване на 
супервизия при монтаж и пускане в експлоатация 
на силова турбина в състава на газотурбинен 
двигател (ГТД) ТНМ 1304-11

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0037
170-086

2 750                - - - - - - -

32 Доставка на газова арматура - открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0039
170-078

1 407                - - - - - - -

33 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или 
еквивалентно

-

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП

01351-2017-0042
170-076

180                   - - - - - - -

34 Доставка на течни горива за нуждите на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

-

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 

участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП
01351-2017-0045

170-094
118                   - - - - - - -

Общо разходи за доставки 16 347            2 547            
II. Разходи за строителство

1
Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж 
„ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на 
ГМК“

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0040
170-038

1 775                - - - - - - -

2 Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж: „Газопроводно 
отклонение „Търговище“ – DN 250, PN 5,4 MPa”

- Договаряне 
без обявление

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

ПЗР на ЗОП

01351-2017-0041
170-085

10 255              - - - - - - -

3

Актуализиране на инвестиционния 
проект,изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж "Магистрални и локални оптични кабели 
към Транзитния газопровод за Гърция и 
газопроводни отклонения към него в участъка от 
ГИС„Дупница” до границата с Република Гърция"

- Договаряне 
без обявление

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

ПЗР на ЗОП

01351-2017-0043
170-096

6 100                - - - - - - -

4

Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж: „Компресорна станция 
„Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна 
зала към Компресорен цех“ 

- Договаряне 
без обявление

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

ПЗР на ЗОП

01351-2017-0044
170-090

1 500                - - - - - - -

Общо разходи за строителство - 19 630            -                 
III. Разходи за услуги

1

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД - Обособена позиция № 1 с 
наименование - Денонощна въоръжена охрана и 
осъществяване на пропускателен режим на 3 
обекта на „Булгартрансгаз” ЕАД: 
1. Северозападен експлоатационен район 
„Ботевград“ и Ремонтна база  Ботевград“, гр. 
Ботевград, област Софийска;
2. КС „Полски Сеновец“, с. Полски Тръмбеш, област 
Велико Търново;
3. Подземно газохранилище „Чирен“, с. Чирен, 
община Враца, област Враца.

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2016-0050
160-016

1 237                2756 28.02.2017 Сириус Секюрити 
ООД

202755334 - 36 месеца

Общата стойност на 
договора ще бъде 
известна след 
неговото 
приключване, тъй 
като възложителят 
заплаща месечна 
сума от 710 лева за 
един охранител.
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2

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

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2016-0050
160-016

1 201                2757 28.02.2017 Сириус Секюрити 
ООД

202755334 - 36 месеца

Общата стойност на 
договора ще бъде 
известна след 
неговото 
приключване, тъй 
като възложителят 
заплаща месечна 
сума от 720 лева за 
един охранител.

3

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД - Обособена позиция № 4 с 
наименование - Денонощна въоръжена охрана и 
осъществяване на пропускателен режим на 3 
обекта на „Булгартрансгаз” ЕАД: 
1. Югоизточен експлоатационен район „Стара 
Загора“, с. Загоре, област Стара Загора;
2. КС „Лозенец“ с. Ветрино, община Стралджа, 
област Ямбол;
3. КС „Странджа“ с. Горска Поляна, община 
Болярово, област Ямбол.

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2016-0050
160-016

962                   2752 28.02.2017 Елитком 95 ЕАД 121054073 - 36 месеца

Общата стойност на 
договора ще бъде 
известна след 
неговото 
приключване, тъй 
като възложителят 
заплаща месечна 
сума от 700 лева за 
един охранител.

4

Последваща периодична проверка и проверка по 
желание, както и следгаранционна поддръжка и 
ремонт на разходомери за газ (турбинни и 
ротационни) и електронни коригиращи устройства 
за обем тип 2, разпределена в четири обособени 
позиции Обособена Позиция 1 - Последваща 
периодична проверка и проверка желание на 
разходомери за газ (турбинни и ротационни)

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2016-0059
160-081

                   100     2802 28.03.2017 Флоутест ЕООД 103939037 100                730 календарни 
дни

-

5

Последваща периодична проверка и проверка по 
желание, както и следгаранционна поддръжка и 
ремонт на разходомери за газ (турбинни и 
ротационни) и електронни коригиращи устройства 
за обем тип 2, разпределена в четири обособени 
позиции- Обособена Позиция 2 - Последваща 
периодична проверка и проверка по желание на 
електронни коригиращи устройства за обем

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2016-0059
160-081

145                   2798 22.03.2017 Унисист ООД 831103846 145                730 календарни 
дни

-

6

Последваща периодична проверка и проверка по 
желание, както и следгаранционна поддръжка и 
ремонт на разходомери за газ (турбинни и 
ротационни) и електронни коригиращи устройства 
за обем тип 2, разпределена в четири обособени 
позиции Обособена Позиция 4 - Следгаранционна 
поддръжка и ремонт на електронни коригиращи 
устройства за обем тип 2 и вторични електронни 
преобразуватели за разход на газ

 - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2016-0059
160-081

80                    2799 22.03.2017 Унисист 
Инженеринг ООД

121224604 80                  730 календарни 
дни

 -
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7 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П - открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0001
170-007

2 850                2880 01.06.2017
Джайден 
Юнайтед 

България ООД
200452057 2 950              

210 календарни 
дни, считано от 

датата на 
доставка на 

двигателите в 
базата на 

изпълнителя

-

8

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 2 с наименование - 
Денонощна въоръжена
охрана и осъществяване на пропускателен режим 
на 4 обекта на
„Булгартрансгаз” ЕАД:
1. Североизточен експлоатационен район „Вълчи 
дол“, гр. Вълчи дол, област
Варна;
2. КС „Кардам“ 1 и 2, землище на с. Йовково, 
община Генерал Тошево,
област Добрич;
3. КС „Провадия“, с. Кривня, община Провадия, 
област Варна;
4. УВЦ „Република“, к.к. Златни пясъци, гр. Варна

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2016-0050
160-016

1 219                2908 01.07.2017 Мултифорс А.С. 
ЕООД

831637711 1 219              1095 календарни 
дни

-

9

Вътрешнотръбна инспекция на участъци от 
газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД, 
разпределена в 3 обособени позиции,както 
следва:Обособена позиция 2-Вътрешнотръбна 
инспекция с геометрично бутало и с технология на 
разсеян магнитен поток (MFLтехнология) или 
еквивалентна,на участък ОСОсиково-ОСРусе с 
външен диаметър DN530(20”) и с дължина 60км

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0015
170-035

500                   3063 17.11.2017 Розен Юръп Б.В. 808776393 489                2 години -

10

Вътрешнотръбна инспекция на участъци от 
газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД, 
разпределена в 3 обособени позиции,както 
следва:Обособена позиция 3-Вътрешнотръбна 
инспекция с геометрично бутало и с технология на 
разсеян магнитен поток (MFLтехнология) или 
еквивалентна,на участък ОСМогила–ОСГорни 
Богров с външен диаметър DN711(28”) и дължина 
221км

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0015
170-035

1 250                3064 17.11.2017 Розен Юръп Б.В. 808776393 1 250              2 години -

11 Облитане на част от газопреносната система за 
откриване на пропуски на газ

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0006
170-029

253                   3071 21.11.2017 Пергам - Сюис АД 
СН-

020.3.026.122-
5

252                210 календарни 
дни

-

12

Проучване и инвестиционно проектиране за строеж 
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в 
участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към 
Проект от „Общ интерес“ 6.8.2

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0007
170-012

753                   3098 15.12.2017 Газтек БГ АД 831923404 484                370 календарни 
дни

-

13 Предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, 
част от проект от "общ интерес" 6.25.4

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0031
170-021

3 520                - - - - - -

Обжалване на 
решението за 
определяне на 

изпълнител пред 
КЗК

14

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

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0030
170-050

5 000                - - - - - - Прекратена 
процедура

15

Осигуряване на достъп на техническо оборудване и 
персонал до земите в района на ПГХ Чирен за 
провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания 
върху площта на Чиренската структура

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0029
170-051

800                   - - - - - - -
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16 Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания 
върху площта на Чиренската структура

- открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2017-0027
160-048

10 486              - - - - - - -

17

Сервизно обслужване на пожароизвестителните, 
пожарогасителна система, пожарни кранове, 
пожарни хидранти, носими и возими 
пожарогасители в обектите на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД

- публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0020
170-039

85                    - - - - - - -

18 Извършване на безразрушителен контрол - публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 01351-2017-0014
170-018

150                   - - - - - - -

Общо разходи за услуги - 30 591              6 969              
Общо разходи -        66 568            9 516            

*Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2017 до 31.12.2017 (по предварителни данни за годината)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ
Годишна програма за Прединвестиционна 
подготовка
Годишна програма за Инвестиции

* Забележка: Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.12.2017 г. по колона № 3 от Таблицата по образец на Приложение №2 на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. са представени в Таблица № 1, като същите са съгласно 
класификацията им в дружеството. В Таблица № 1 се включват и разходите, въз основа на възложени обществени поръчки през посочения и предходни отчетни периоди.

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка, 
в т.ч. разходи по възложени обществени поръчки, 
които не са включени в  Годишни програми за 
Прединвестиционна подготовка, Инвестиции и 
Експлоатационна поддръжка. 

9 196

Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.01. – 31.12.2017 
г. (в хил. лева, без ДДС)

53 793

7

44 590
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