
Период на отчитане: 01.10.2019 до 31.12.2019

№ 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 газова арматура
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за 
природен газ“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

335             -  -  -  -  -  -  -

2
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи 
кранове за ГТКА“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

60               -  -  -  -  -  -  -

3
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични 
кранове“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

10               -  -  -  -  -  -  -

4
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 4 „Доставка на трипътен клапан 
Клориус“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

6                 -  -  -  -  -  -  -

5
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 5 „Доставка на вентил двупътен с 
електрически изпълнителен механизъм“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

22               -  -  -  -  -  -  -

6
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 6 „Доставка на шибърни кранове“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

62               -  -  -  -  -  -  -

7

Доставка на високопроходими микробуси за нуждите на 
„Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 1 - Доставка на товарен микробус 
(фургон) 2+1 места

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0052/190-079

58               -  -  -  -  -  -  -

8

Доставка на високопроходими микробуси за нуждите на 
„Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 2 - Доставка на високопроходим 4х4 
товарен микробус с бордова надстройка 2+1 места

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0052/190-079

67               -  -  -  -  -  -  -

9

Доставка на високопроходими микробуси за нуждите на 
„Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 3 - Доставка на високопроходим 4х4 
товаропътнически микробус (фургон) 5+1 места

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0052/190-079

74               -  -  -  -  -  -  -

10 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0053/190-096

171             -  -  -  -  -  -
Процедурата е 
прекратена

11 Доставка на филтри
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0056/190-106

85               -  -  -  -  -  -  -

12

 Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД,
обособена позиция1:  Доставка горива за автомобили чрез 
карти за безналично плащане в зона А 

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

 01351-2019-
0057/190-107

625            4221/838 22.10.2019 "Бент ойл" АД 200852966 551  -  -

13

 Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД,
обособена позиция 2: Доставка горива за автомобили чрез 
карти за безналично плащане в зона Б 

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

 01351-2019-
0057/190-107

625            4222/839 22.10.2019 "Петрол" АД 831496285 563  -  -

14
Доставка на употребявани автомобили с висока 
проходимост 4х4 (джипове) 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0060/190-120

120             -  -  -  -  -  -
Процедурата е 
прекратена

15 Доставка на автобус 22+1 места 
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0059/190-100

155             -  -  -  -  -  -  -

16 Доставка на стоманени тръби
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0058/190-092

280             -  -  -  -  -  -  -

17
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за 
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. 
ГМК

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0063/190-110

1 500           -  -  -  -  -  -  -

18
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0067/190-128

407             -  -  -  -  -  -  -

19 Доставка на резервни части за UPS
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0071/190-095

250             -  -  -  -  -  -  -

20
Доставка на употребявани автомобили с висока 
проходимост 4х4 (джипове) 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0073/190-134

120             -  -  -  -  -  -  -

21 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0075/190-131

171             -  -  -  -  -  -  -

22
Доставка и внедряване на информационна система 
„Платформа за търговско диспечиране“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0076/190-117

3 323           -  -  -  -  -  -  -

23 Доставка на компютърна техника
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0079/190-140

199             -  -  -  -  -  -  -

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
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24
Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напрежение

открита 
процедура

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

3 000          4181 03.10.2019 "Гранд Енерджи 
Дистрибюшън" ЕООД 201208860 -

12 месеца, считано от датата на 
първия регистриран график за 

доставка.  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 118,30 лева 
за Mwh.

25
Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 
на 2 броя аварийни дизелови генератори

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0018/190-017

400            4188 09.10.2019
"Европроект 
копресорс" АД

130185141 398               60 дни -

26
Доставка на резервни части и консумативи за 
газомотокомпресор (ГМК)

публично 
състезание

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

205            4238 06.11.2019
"Трейд Сейф 
Технолоджи" 

ЕООД
204108897 205               30 дни -

27
Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за 
принтери, факс - апарати и копирни машини

публично 
състезание

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

150            4240 06.11.2019 "Роел-98" ООД 121798467 150               

до 12 месеца, считано от датата на 
подписване на договора, освен в случай, 
че не е достигната посочената в договора 
стойност, след писмено уведомление от 
Възложителя, за срок определен в 

уведомлението

-

28 Доставка на люкове за пускова и приемни камери
публично 
състезание

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

141            4241 08.11.2019 "Хийт Булгаз" ООД 130005495 140               - -

29 Доставка на компютърна техника
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
01351-2019-
0005/180-114

209            4272 28.11.2019 "А1 България" ЕАД 131468980 220               7 дни

30
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            4289 11.12.2019
"Краностроене-

инженеринг" ЕООД
831641446 460               180 дни -

31
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            4233 01.11.2019

"ФеГеСе" 
Фьолдгьзсьлито 
Зарткьорюен 

Ресвентаршашаг

Европейски 
ДДС № на ЕС 

HU1254333
798               3 години

Месечна такса 11 000 
евро. В договора е 
придвидена опция за 
развитие на 
Платформата по заявка 
на Възложителя, за 
реализиране на промени 
извън Плана за 
развитие.

14 075        3 485            

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0074/190-069

1 775           -  -  -  -  -  -  -

2
Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 
ОС „Вълчи дол“ - ЛКВ „Преселка“ и проектиране и 
изграждане на оптична кабелна линия към него

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0078/190-135

46 777         -  -  -  -  -  -

3

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      4183 03.10.2019
ДЗЗД "Ферощал 
Балкангаз"

177392369 350832

За етап КС "Расово" - 709 кал.дни от 
датата на подписване на договора до 
датата на подписване на Констативен 
акт за установяване годността за 
приемане на строежа (обр.15)
За етап КС "Нова Провадия" - 713 
кал.дни от датата на подписване на 
договора до датата на подписване на 
Констативен акт за установяване 
годността за приемане на 
строежа(обр.15)

-

4

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 
ОС Беглеж–КВ Дерманци–КВ Батулци–КВ Калугерово, 
Етапи: Газопровод от ОС Беглеж до КВ Дерманци; 
Газопровод от КВ Дерманци до КВ Батулци; ОС Беглеж

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0010/190-006

67 480        4220 25.10.2019
ДЗЗД "Канпайп 
интернационал"

177397099 67 231          

459 кал.дни от датата на подписване 
на протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво за 
строежи на техническата 
инфраструктура (обр.2а) за строеж: 
Етап 2 (Преносен газопровод от КВ 
„Дерманци“ до КВ „Батулци“), до 
датата на подписване на Констативен 
акт за установяване годността за 
приемане на строежа (обр. 15) за 
етапа от обекта, който последен ще 
се изгради

Общо разходи за доставки

II. Разходи за строителство
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5
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            4268 27.11.2019
"Главболгарстрой" 

АД
831652485 896

165 кал.дни, считано от датата на 
подписване на договора до датата на 
подписване на Констативен акт за 
установяване годността за приемане 
на строежа (Обр. 15) 

-

468 565      418 959        

1

Ремонт и следгаранционно поддържане на средства за 
измерване
Обособена позиция № 1 – Ремонт и следгаранционно 
поддържане на разходомери за газ (турбинни и 
ротационни)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0054/190-089

85               -  -  -  -  -  -  -

2

Ремонт и следгаранционно поддържане на средства за 
измерване
Обособена позиция № 2 - Ремонт и следгаранционно 
поддържане на електронни коригиращи устройства за обем 
тип 2 и вторични електронни преобразуватели за разход на 
газ

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0054/190-089

105             -  -  -  -  -  -  -

3
Прокарване на стационарни почвени мониторингови 
сондажи за провеждане на постоянен наземен газов анализ 
в контура на Чиренската структура

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0055/190-080

170             -  -  -  -  -  -  -

4
 Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт 
при служебните пътувания на служители на 
“Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0061/190-112

420             -  -  -  -  -  -  -

5
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строеж: ГРС "Страшимирово" - реконструкция и 
разширение

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0062/190-116

20               -  -  -  -  -  -  -

6

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на 
участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, обособена позиция 1: Вътрешнотръбна инспекция с 
интелигентни бутала с
MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500
(20”)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0064/190-111

200             -  -  -  -  -  -  -

7

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на 
участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД,обособена позиция 2: Вътрешнотръбна инспекция с 
интелигентни бутала с
ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни,
на два участъка Ду 1000 (40”)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0064/190-111

4 300           -  -  -  -  -  -  -

8

Провеждане на независим технически одит на 
информационна система за събиране, архив и 
визуализация на технологична информация от 
газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0065/190-124

200             -  -  -  -  -  -  -

9

Упражняване на авторски надзор по време на 
строителството на технологични връзки 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 от 
ЗОП във връзка с 
чл. 79, ал. 1, т. 3 

от ЗОП

01351-2019-
0066/190-127

30               -  -  -  -  -  -  -

10
Интегриране на данни за пет участъка от газопреносната 
мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, изготвяне на оценка на 
риска и план за управление на интегритета на участъците

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0068/190-123

614             -  -  -  -  -  -  -

11
Разработване и внедряване на система за управление на 
сигурността на информацията, в съответствие с 
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0069/190-070

98               -  -  -  -  -  -  -

12
Следгаранционна поддръжка и ремонт на фискалната 
система за контрол, измерване и визуализация на ГИС Русе-
Междусистемна връзка България-Румъния

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0070/190-125

90               -  -  -  -  -  -  -

13

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
Обос.поз.1: Упражняване на строителен надзор съгл. чл. 
166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: Подмяна на преносен 
(магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ 
„Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”; Строежи: 
„Етап 1 – Преносен газопровод от ОС „Беглеж” до КВ 
„Дерманци””; „Етап 2 – Преносен газопровод от КВ 
„Дерманци“ до КВ „Батулци””; „Етап 4 – ОС „Беглеж””

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0072/190-032

111             -  -  -  -  -  -  -

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

14

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
 Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен 
надзор съгл.чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Магистрални 
и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за 
Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от 
Газоизмервателна Станция „Дупница” до границата с 
Република Гърция”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0072/190-032

20               -  -  -  -  -  -  -

15

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Обособена позиция № 3: Упражняване на строителен 
надзор съгл. чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: 
„Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ 
на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив” 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0072/190-032

6                 -  -  -  -  -  -  -

16

Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда и оценка на степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони за 
етап „КС Нова Провадия”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0077/190-138

200             -  -  -  -  -  -  -

17

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 
обект: „Модернизация на 3 компресорни станции, чрез 
интегриране на 4 броя нискоемисионни 
газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0055/180-078

560            4182 03.10.2019
Обединение "Ем 
Ди Ай - Екип-МГ"

177384162 419

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 сключването му

 -

18
 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на 
автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0003/180-118

120            4236 05.11.2019 "А1 България" ЕАД 131468980 119

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 27 (двадесет и седем) 
месеца, считано от датата на 
сключването му

 -

19
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              4310 19.12.2019
"Контрол 

инженеринг" АД
121911580 17

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 сключването му

-

7 384          555               

490 024      422 999        

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.10.2019 до 31.12.2019 (по предварителни счетоводни данни за четвърто тримесечие

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.10. - 31.12.2019 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 01.10.-31.12.2019 г.", са в размер на 409 904 хил.лева

43 409

42 277

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. 

1 132

* Забележки:
1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.10. – 31.12.2019 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 01.10. – 31.12.2019 
г. (в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за услуги

Общо разходи


