
Период на отчитане: 01.01.2018 до 31.03.2018

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

I. Разходи за доставки

1
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0002/ 170-102

337                    -  -  -  -  -  -  -

2
Закупуване на активи и земи, собственост на "Южен поток 
България" АД

Договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
вр.с чл.79, ал.1, 
т.3 от ЗОП

01351-2018-
007/180-013

13 188               -  -  -  -  -  -  -

3
Доставка на въздушни филтри за газова турбина ТНМ 
1304/11

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
01351-2018-
0010/180-016

99                     -  -  -  -  -  -  -

4

Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан от 
високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли, за 
извършване на якостни ремонти на подземни стоманени 
газопроводи

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0008/ 170-089

170                    -  -  -  -  -  -  -

5 Доставка на разходомери за газ
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0009/ 170-020

379                    -  -  -  -  -  -  -

6
Доставка на хидрофобни въздушни филтърни елементи за 
газови турбини тип ТНМ 1304/11

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-0012 

/170-062
120                    -  -  -  -  -  -  -

7
Доставка на резервни части за газотурбинен двигател (ГТД) 
ТНМ 1304

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0014/ 180-025

255                    -  -  -  -  -  -  -

8
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                3185 27.02.2018
МАН Дизел и 
Турбо България 
ЕООД - Варна

200524930 2 746              
180 календарни 

дни

9
Доставка на газова арматура за природен газ - обособена 
позиция № 1

открита 
процедура 

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

1 336                3190 02.03.2018
Техноинженеринг 
Консулт ЕООД

203355898 1 334              
130 календарни 

дни

10
Доставка на резервни части за системите за управление на 
компресорни станции

публично 
състезание

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

76                    3241 28.03.2018 ДК Инфра ООД 201407008 75                  
15 календарни 

дни 

11 Доставка на мини багер с ремарке - обособена позиция № 1
публично 
състезание

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

70                    3246 30.03.2018
Евромаркет-БРД 

ООД
040186203 70                  

1 календарен 
ден

12 Доставка на верижен багер - обособена позиция № 2
публично 
състезание

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

250                   3247 30.03.2018
Евромаркет-БРД 

ООД
040186203 235                

1 календарен 
ден

Общо разходи за доставки 19 030            4 460            
II. Разходи за строителство

1
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: "ГИС "Странджа"

Договаряне без 
обявление

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

01351-2018-0013
180-023

27 875               -  -  -  -  -  -  -

2
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: „АГРС „Ловеч“ – реконструкция“

Договаряне без 
обявление

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

01351-2018-0005
170-092

1 175                 -  -  -  -  -  -  -

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

Договаряне без 
обявление

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

01351-2018-0006
170-100

800                    -  -  -  -  -  -  -

4

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“ 

Договаряне без 
обявление

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

01351-2018-0004
180-001

13 150               -  -  -  -  -  -  -

5
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              3228 26.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 10 224            
578 календарни 

дни

6

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                3226 26.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 6 087              
600 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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7
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                3227 26.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 1 485              
420 календарни 

дни

8

Актуализиране на инвестиционния проект, доставки и 
изграждане на строеж "Оптична кабелна магистрала с 
локални оптични кабелни линии в участъка КС "Полски 
Сеновец" - КВ "Миладиновци" - АГРС "Търговище"
Оптична кабелна магистрала с локални оптични кабелни 
линии в участъка КС "Полски Сеновец" - КВ "Миладиновци" - 
АГРС "Търговище"

Договаряне без 
обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.)

03151-2016-007
150-174

4 235                3229 27.03.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 4 231              
551 календарни 

дни

Общо разходи за строителство 65 090            22 027          
III. Разходи за услуги

1
Предпроектно проучване за Газов хъб "Балкан"
Газов хъб "Балкан"

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-0031

170-021
3 520                3211 15.03.2018 г.

ДЗЗД "АФ-ЕМГ 
Консулт"

177253729 2 327              
110 календарни 

дни

2
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при 
служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” 
ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0001/180-009

420                    -  -  -  -  -  -  -

3

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0003/170-088

190                    -  -  -  -  -  -  -

4 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0011/170-103

3 000                 -  -  -  -  -  -  -

5 Ремонт на газотурбинен привод ГТП АИ-336-2-8
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-0015 

/180-027
1 500                 -  -  -  -  -  -  -

6

Вътрешнотръбна инспекция на газопровод от националната 
газопреносна мрежа - участък Ду 720 ОС Могила - ОС Горни 
Богров, ГО Русе и вътрешнотръбна инспекция на участък ОС 
Пиперево - ОС Гюешево, 61 км, от транзитната газопреносна 
мрежа - обособена позиция № 1

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2017-0015 

/170-035
358                   3146 31.01.2018

ДЗЗД Пайплайн 
Инспекшън 2017

177239525 354                
730 календарни 

дни

Общо разходи за услуги 8 988              2 681            
Общо разходи 93 108            29 168          

*Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2018 до 31.03.2018 (по счетоводни данни за първото тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ
Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции
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. 

4 804

Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.01. – 31.03.2018 г. 
(в хил. лева, без ДДС)

10 686

5 882

* Забележка: Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.03.2018 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 разходите, въз основа на възложени обществени поръчки през посочения и през предходни отчетни периоди.


