
Период на отчитане: 01.04.2019 до 30.06.2019

№ 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 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              - - - - - - -

2 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              - - - - - - -

3

Доставка на система за изолиране на газопроводи- 
Обособена позиция № 1 „Доставка на система за полагане 
на изолационно покритие и оборудване за полагане и 
ремонт на изолация ";

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0004/180-115

128            4000 15.05.2019
Интер Транс 

Инженеринг ЕООД
204918844 127              15 дни -

4
Доставка на система за изолиране на газопроводи- 
Обособена позиция № 2 „Доставка на маншети “;

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0004/180-115

39              4021 30.05.2019 Бетта Контех ООД 200099276 38                1 ден -

5
 Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 1 - 
„Доставка на турбинни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 180-109

27              3919 02.04.2019 Газтерм ООД 130491652 27                175 дни -

6
 Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 2 - 
„Доставка на ротационни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 180-109

81              3920 02.04.2019 Газтерм ООД 130491652 88                175 дни -

7
Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в 
системата

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0014/190-022

100            4058 19.06.2019
Линде Газ 

България ЕООД
130418266 60                от 12.08.2019 г. до 23.08.2019 г. -

8
Доставка на оборудване за подобряване на 
функционалността на Blade центъра и сигурността на 
данните във виртуална среда

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0019/190-014

220            4057 19.06.2019
Ай Би ЕС -България 

ЕООД
131086564 212              

30 календарни дни от датата на 
уведомление за разрешен достъп от 

ДАНС
-

9
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
водоохлаждащ термопомпен агрегат с въздушно охлаждане

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0058/ 180-071

75              3966 16.04.2019
Булклима 

Инженеринг ЕООД
202373982 74                60 календарни дни -

10
Доставка на уреди за надземно електрометрично 
обследване на изолацията на газопроводи и откриване на 
активна корозия

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 170-087

78              3981 24.04.2019
Трейд Вижън БГ 

ЕООД
204350555 75                3 календарни дни -

808            701              

1

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите 
материали и оборудване, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова 
Провадия“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0022/190-038

351 636      - - - - - - -

2
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Пускова и приемна камери на газопроводно 
отклонение „Бургас““

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0064/180-063

1 500          3990 08.05.2019
Инмат София 

ЕООД
203093410 1 475            

194 календарни дни, считано от датата 
на подписване на договора до датата на 

подписване на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на 

строежа 

-

353 136      1 475            

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

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
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(хил.лв. без 
ДДС) 

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

1

Следгаранционна поддръжка на шест броя 
газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с 
газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други 
агрегати и системи на ГТКА

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0066/180-046

2 000          3971 18.04.2019
Тюрбайнс Спеър 
Партс Сървисиз 
Партнърс ООД

205286066 2 000            24 месеца -

2

Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 
32 за събиране, архив и визуализация на технологична 
информация от газопреносната система на "Булгартрансгаз" 
ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0001/180-051

440            4001 15.05.2019
ЕТ Иста - Юлий 

Панков
*040204530 440              

2 години, считано от датата на 
уведомление за разрешение за достъп 

до обекта
-

3

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и 
интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, 
или еквивалентни, на два участъка от магистрален 
газопровод DN 711 (28”)

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0008/190-008

2 899          3985 30.04.2019 Симатекс ЕООД 200704348 2 899            
210 календарни дни след предаване на 

участъците
-

4

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0007/190-002

120            3987 03.05.2019
Химкомплект - 
Инженеринг АД

*000632345 105              
80 календарни дни след датата на 
получаване от изпълнителя на 

възлагателно писмо
-

5
Обновяване на системата за управление на технологичните 
процеси в ПГХ „Чирен“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0060/180-093

700            3989 08.05.2019
Брайт Инженеринг 

ООД
103327353 689              

17 месеца, считано от датата на 
уведомление за получено разрешение 

за достъп до обекта
-

6

Последваща периодична проверка и проверка по желание 
на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и 
електронни коригиращи устройства за обем тип 2- 
Обособена позиция № 1 - Последваща периодична 
проверка и проверка по желание на разходомери за газ 
(турбинни и ротационни)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0020/190-024

100            4042 11.06.2019 ФЛОУТЕСТ ЕООД 103939037 100              

12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на сключването му или до 

достигане на максимално допустимата 
стойност на договора

-

7

Последваща периодична проверка и проверка по желание 
на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и 
електронни коригиращи устройства за обем тип 2- 
Обособена позиция № 2 - Последваща периодична 
проверка и проверка по желание на електронни коригиращи 
устройства за обем тип 2.

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0020/190-024

165            4034 07.06.2019 Унисист ООД 831103846 165              

12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на сключването му или до 

достигане на максимално допустимата 
стойност на договора

-

8

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията за нови 
регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи 
технологични съоръжения

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0054/180-007

80              4055 13.06.2019
Бул Строй контрол 
Инженеринг/БСК 
Инженеринг АД

130188559 41                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 5 (пет) 
години, считано от датата на сключване 
на договора

 -

9
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строежи от системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции: 

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

170            

9.1.

Обособена позиция № 1: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията за строеж „Реконструкция на газопроводно 
отклонение „Враца - 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ 
„Чирен“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

65              4010 28.05.2019
Стройконсулт- ГН 

99 ЕООД
130007553 63                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 5 (пет) 
години, считано от датата на сключване 
на договора

 -
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9.2.
Обособена позиция № 2: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Газопроводно 
отклонение „Търговище“ - DN 250, PN 5,4 MPa“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

65              4066 28.06.2019
Обединение 

"Надзор КСС-РИ-
ДВБ"

177356113 59                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 5 (пет) 
години, считано от датата на сключване 
на договора

 -

9.3.
Обособена позиция № 3:  Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията за строеж „АГРС „Ловеч“  – реконструкция “ 

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

20              4014 29.05.2019
Контрол 

Инженеринг АД
121911580 18                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 5 (пет) 
години, считано от датата на сключване 
на договора

 -

9.4.

Обособена позиция № 4:  Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията за строеж „Компресорна станция „Полски 
Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към 
Компресорен цех

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

20              4009 28.05.2019
Бул Строй контрол 
Инженеринг/БСК 
Инженеринг АД

130188559 10                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 5 (пет) 
години, считано от датата на сключване 
на договора

 -

6 674          6 589            
360 618      8 765            

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.04.2019 до 30.06.2019 (по счетоводни данни за второ тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.04. - 30.06.2019 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 01.04.-30.06.2019 г.", са в размер на 350 хил.лева.

46 805

45 627

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. 

1 178

* Забележки:
1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.04. – 30.06.2019 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 01.04. – 30.06.2019 
г. (в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за услуги
Общо разходи


