
Период на отчитане: 01.07.2019 до 30.09.2019

№ 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 свежо турбинно масло ТП-32

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0025/190-065

70              4105 30.07.2019 ЗЕ - Жак ООД 201322885 70                60 дни -

2
Доставка на резервни части за система за автоматично 
управление "Турболог"

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0027/190-045

120            - - - - - -
Процедурата е 
прекратена

3 Доставка на люкове за пускова и приемни камери
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0026/190-039

141            - - - - - - -

4
Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за 
принтери, факс - апарати и копирни машини

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0028/190-057

150            - - - - - - -

5
Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за 
котел

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0029/190-036

154            - - - - - -
Процедурата е 
прекратена

6
Платформа за резервиране на капацитет в точките на 
междусистемно свързване и вътрешни точки от 
газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

т. 3 от ЗОП

 01351-2019-
0030/190-051

775            - - - - - - -

7 Доставка на тежкотоварен камион с кран (автокран)
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0031/190-059

659            - - - - - - -

8
Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напрежение

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0032/190-055

3 000          - - - - - - -

9
Доставка на резервни части и консумативи за 
газомотокомпресор (ГМК)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0036/190-078

205            - - - - - - -

10
Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на 
двугредов мостов кран 10т в КС „Вълчи дол”.

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0035/190-040

470            - - - - - - -

11 Доставка на регулатори на налягане
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0038/190-046

256            - - - - - - -

12
Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 
(джипове) за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0039/190-082

100            - - - - - - -

13 Доставка на манометри
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0087/190-087

70              - - - - - - -

14
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            - - - - - - -

15
Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за 
котел

публично 
състезание

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

154            - - - - - - -

16
Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или 
еквивалентно

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0049/190-099

180            4176 25.09.2019 Дани Трейд ЕООД 106622280 180               70 дни след влизане в сила на договора

17 Доставка на автобуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 
публично 
състезание

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

576            - - - - - - -

18 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0023/190-056

30              4075 02.07.2019 Дани Трейд ЕООД 106622280 30                70 дни след влизане в сила на договор -

19 Доставка на газьол и дизелово гориво

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0024/190-068

30              4082 09.07.2019 Лего Трейд ЕООД 200542686 26                

доставката на дизелово гориво - 30 
дни след влизане в сила на договора; 
доставката на газьола е между 
01.10.2019г. до 30.11.2019 г.

-

20 Доставка на манометри - обособена позиция № 2
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0015/190-023

60              4076 03.07.2019
Катинчаров и С-ие 
Симекс АБВ СД

*020752302 59                10 дни -

21
Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско 
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0071/ 180-107

235            4103 30.07.2019
Симоне Рисърч 
Груп ООД

*063985195 233               до 60 месеца -

22
Демонтаж, ремонт с изработка на нови секции, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС 
„Вълчи дол“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0011/190-019

360            4097 29.07.2019
Централна 

енергоремонтна 
база ЕАД

831914037 281               
170 дни от датата на предаване на 
двигателя

-

23 Доставка на булдозер
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0009/180-120

450            4116 08.08.2019
Евромаркет 

Кънстракшън ЕАД
131433890 449               един ден -

Информация за извършените разходи за доставки, строителство и услуги, както и за проведените и възложени обществени поръчки
Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 

Номер и дата на договора
Изпълнител - наименование и 

ЕИК

I. Разходи за доставки



№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид процедура 
по ЗОП

Правно основание 
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

8 441          1 328            

1

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          - - - - - - -

2
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Реконструкция и разширение на ГРС 
„Страшимирово““

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0043/190-086

897            - - - - - - -

3 „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0042/190-067

1 650          - - - - - - -

4

Изграждане на обект „Разширение на газопреносната 
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на 
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската 
граница", етап "Линейна част"

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0075/180-100

2 286 000   4156 18.09.2019
Обединение 
"Консорциум 
Аркад" 

177367106 2 155 722     

615 календарни дни, до подписване 
на последния Констативен акт за 
установяване годността за приемане 
на строежа (образец 15)

Срокът за изпълнение 
започва да тече след 
получаване на 
Възлагателно писмо 
от Изпълнителя за 
възлагане на 
дейностите от 
предмета на договора

2 289 590   2 155 722     

1
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            - - - - - - -

2
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строеж: „Пускова и приемна камери на 
газопроводно отклонение „Бургас“"

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0037/190-041

35              - - - - - - -

3

Преоборудване на горивната система с нискоемисионни 
горивни камери и модернизация на системата за 
автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател 
(ГТД) тип ТНМ 1304

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0041/190-054

5 000          - - - - - - -

4
Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател 
(ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) № 
2055 и силова турбина (СТ) № 2056

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0040/190-052

6 000          - - - - - - -

5
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределена в четири обособени позиции

открита 
процедура

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

6 665          - - - - - - -

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“

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

т. 3 от ЗОП

 01351-2019-
0046/190-085

100            4177 26.09.2019
Обединение 
"Енсол газ"

177312775 100

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

-

7

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за нови строежи 
към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с три 
обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 2: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен 
газопровод до Банско и Разлог; 

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0053/180-004

78              4077 05.07.2019
"Стройконсулт ГН-

99" ЕООД
130007553 76                

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

 -

Общо разходи за доставки

II. Разходи за строителство

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги



№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид процедура 
по ЗОП

Правно основание 
за провеждане/
непровеждане

Номер на 
поръчката от 
регистъра на 
обществените 
поръчки/

идентиф. № на 
Възложителя

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без 
ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора
Изпълнител - наименование и 

ЕИК

8

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за нови строежи 
към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с три 
обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен 
газопровод до Свищов“; 

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0053/180-004

59              4079 08.07.2019
"Контрол 

Инженернг" АД
121911580 33                

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

 -

9

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за нови строежи 
към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с три 
обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 3:Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен 
газопровод до Панагюрище и Пирдоп“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0053/180-004

117            4139 04.09.2019 "ЕКО БУЛ" ДЗЗД 176459886 52                

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

 -

10

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 в 4 обособени позиции:
Обособена 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”“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0021/190-007

27              4106 02.08.2019
Адвокатско 

дружество "Петков 
и Петков"

176853728 24                210 дни -

11

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи 
в горски теитории
Обособена позиция № 1 - Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и 
храсти при СИЕР Вълчи дол

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0037/180-070

222            4131 23.08.2019
Ековат-България 

ЕООД
201098985 215               

73 дни от уведомление за маркиране 
оста на газопровода

 -

12

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи 
в горски теитории
Обособена позиция № 2 -Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и 
храсти при СЗЕР Ботевград

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0037/180-070

259            4132 23.08.2019
Ековат-България 

ЕООД
201098985 250               

83 дни от уведомление за маркиране 
оста на газопровода

 -

13

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

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0012/190-013

2 500          4138 03.09.2019
ДЗЗД "ГИН 
Консорциум"

177384384 2 442            

От датата на получаване на 
Възлагателно писмо от Изпълнителя 
за възлагане от Възложителя на 
дейностите по предмета на договора 
и е със срок на действие до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения по договора, но 
за не повече от 3 (три) години от 
датата на сключването му.

-

14

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Североизточен експлоатационен район„Вълчи 
Дол“;

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

80              4145 05.09.2019
СЖС България 

ЕООД
*000653802 80                24 месеца -

15

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 2 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Югоизточен експлоатационен район „Стара 
Загора“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

75              4146 05.09.2019 Контролтест ООД 831805643 75                24 месеца -

16

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 3 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Северозападен експлоатационен район 
„Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Ремонтна база „Ботевград“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

85              4147 05.09.2019 Контролтест ООД 831805643 85                24 месеца -

17

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 4 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

60              4148 05.09.2019 Контролтест ООД 831805643 60                24 месеца -



№ 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

22 112        3 492            

2 320 143   2 160 542     

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.07.2019 до 30.09.2019 (по счетоводни данни за трето тримесечие

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.07. - 30.09.2019 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 01.07.-30.09.2019 г.", са в размер на 52 412 хил.лева

45 926

42 009

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. 

3 917

* Забележки:
1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.07. – 30.09.2019 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. 

* Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.07. – 30.09.2019 
г. (в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за услуги

Общо разходи


