
Период на отчитане: 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

1
Доставка на автомобилни гуми с лек и тежък
режим на експлоатация

160
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

2 Доставка на верижен багер 260
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП                310     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

3
Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на система за контрол на
технологичните параметри на 4 бр. ГМК

2 900 Открита процедура чл. 132 от ЗОП             2 597     2020
Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

4
Доставка на ремонтен комплект за пилотни и
регулиращи устройства

80
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

5
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация
на система за безстепенно регулиране на
производителността на 2 бр. ГМК

2 000 Открита процедура чл. 132 от ЗОП             1 499     2020
Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

6
Доставка на люкове за пускова и приемни
камери

276
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП                224     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

7 Доставка на манометри 131
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

8
Доставка на резервни части и консумативи за
газомотокомпресор (ГМК)

850 Открита процедура чл. 132 от ЗОП                300     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

9
Доставка на стоманени тръби и фасонни
части

1 636 Открита процедура чл. 132 от ЗОП                506     2020
Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

10 Доставка на газова арматура 1 551 Открита процедура чл. 132 от ЗОП             1 251     2019/2020

публично 
състезание и 
открита 
процедура

чл. 176 и чл. 
132 от ЗОП

11
Доставка на консумативи за метални очистни
бутала

1 000 Открита процедура чл. 132 от ЗОП                147     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

12
Доставка на еталонни устройства за
калибриране

80
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

13
Доставка на автомобили с висока
проходимост 4х4 (джипове)

100
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП                150     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

14 Доставка на коксови отсевки 111
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

15 Доставка на лицензи за корпоративна поща 97
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

16 Доставка на компютърна техника 225
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП                198     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

Систематизирана информация за разходите, които дружеството възнамерява да
извърши през отчетния период за доставки, строителство и услуги

Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

І. Разходи за доставки

1



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

17
Доставка на коригиращи устройства за обем
към разходомери за газ, тип 2 (делими)

1 004 Открита процедура чл. 132 от ЗОП                552     2019/2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

18 Доставка на силови трансформатори 500
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

19 Доставка на мулчер машина 180
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

20
Доставка на оборудване за проверка на
средства за измерване

109
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП                479     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

21
Доставка на компресор за компресиране на
метан

900 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

22 Доставка на разходомери за газ 500
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

23 Доставка и монтаж на врати 130
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

24 Доставка на тръбоуклад 1 000 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

25

Подмяна на нагнетателни за компресорни
цилиндри на ГМК 10 ГКНА с неметална
профилирана пластина и ремонтни комплекта
за тях

1 101 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

26 Доставка на обезопасителни балони 100
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП                100     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

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

200
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП                140     2020
Публично
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

28 Доставка на хидравлично масло ISO VG 15 50
договаряне без 

предварителна покана за 
участие

чл. 138 от ЗОП                  23     2020

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138 от 
ЗОП

               17 231                  8 476     

1

Инвестиционно проектиране – фаза работен
проект, доставка на необходимите материали
и оборудване, изграждане и въвеждане в
експлоатация на обект: „Междусистемна
газова връзка България – Сърбия на
българска територия”

143 559 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

2
Преизолиране и ремонт на участъци от
газопреносната мрежа, в три обособени
позиции 

5 095
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

Общо разходи за доставки
ІІ. Разходи за строителство
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предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

3

Ремонт на Транзитен газопровод Ду 1000,
чрез подмяна на тръбни участъци: 1. Участък
от ЛК Яворово до ЛК Г Бельово; 2. Участък
от КС Странджа до Българо-Турската граница

29 875 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

4
Проектиране и изграждане на обект: Оптична
кабелна линия ЛКВ Преселка - Стоян
Михайловски

416
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

5

Изпълнение на външно ел.захранване,
трафопост 20/0.4 kV за административната
сграда на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД,
реконструкция на съществуващо главно
разпределително табло (ГРТ) и кабелни линии
НН

950
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

6

Проектиране и изграждане на бетонен праг
при прехода на Транзитния газопровод за
Гърция и Македония и на Магистралния
газопровод през р.Стряма

900
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

7
Проектиране и изграждане на покрит склад за
тръби в складова база "Яна" на
"Булгартрансгаз" ЕАД

400
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

8
Ремонт на магистрален газопровод северен
полупръстен, чрез подмяна на тръбни
участъци

7 000
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

9
Подмяна на участък от газопреносната мрежа
от ЛК-4 до стар ГРС на Вр-2

1 685
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

10

Проектиране и изграждане на бетонен праг
при прехода на Транзитния газопровод за
Гърция и Македония и на Магистралния
газопровод през р.Пясъчник

450
Публично
състезание

чл. 176 от ЗОП

             190 330                        -       

1

Упражняване на авторски надзор по време на
строителството на обект "Междусистемна
газова връзка България - Сърбия на
българска територия"

80

Договаряне
без

предварителна
покана за
участие

чл. 138 от ЗОП

2
Изработване на инвестиционен проект за
"Разширение на капацитета на ПГХ "Чирен"" -
надземна част

5 400
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

3

Упражняване на Консултантска дейност по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ за обект: Възстановяване на
бреговете при прехода под р.Струма на ТГ DN
700 за Р. Гърция от ПК 775+25 до ПК 776+34
при Кресна

10 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги

3



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

4
Упражняване на Консултантска дейност по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ за обект: "Разширение на
капацитета на ПГХ "Чирен" - надземна част"

200 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

5

Изработване на инвестиционен проект за
обект: Газопровод от ПГХ "Чирен" до КВ
"Бутан-Чирен" на газопровод "Балкански
поток"

860
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

6

Упражняване на Консултантска дейност по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ за обект: Газопровод от ПГХ
"Чирен" до КВ "Бутан-Чирен" на газопровод
"Балкански поток"

60 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

7
Упражняване на Консултантска дейност по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ за обект: Оптична кабелна
линия ЛКВ Преселка - Стоян Михайловски

20 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

8
Упражняване на консултантска дейност по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ за обект: Складова база "Яна"
- покрит склад за тръби и оборудване

15 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

9

Упражняване на консултантска дейност
съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) за обект: защитно
съоръжение при пресичане на р. Струма на
ТГ за Р.Гърция при ПК 243+53 в землището на
с. Бураново

9 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

10

Упражняване на консултантска дейност по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ за обект: Изграждане на
бетонен праг при прехода на Транзитния
газопровод за Гърция и Македония и на
Магистралния газопровод през р.Стряма

20 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

11

Упражняване на Консултантска дейност по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ за обекти на "Булгартрансгаз"
ЕАД: обект 1. Изграждане на СКЗ "Левски" и
външно ел. захранване към нея; обект 2. Ново
ел.захранване на СКЗ Китен

10 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

12
Изработване на инвестиционен проект за
Вътрешна ел.инсталация на Централно
управление на "Булгартрансгаз" ЕАД

20
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

13
Застраховане на стоково-материални запаси
и активи на обект КС Расово и газопровод
българо-сръбска граница

1023
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

14
Вътрешнотръбна инспекция на участък ОС
Беглеж до ОС Нови Искър Ду 700 (28“) с
дължина 125 км

                1 500     
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

15
Сервизно обслужване на системите за
регулиране на производителността на
газомотокомпресори (ГМК)

240 Публично състезание чл. 176 от ЗОП
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предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
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по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
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Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

16
Ремонт на 4 бр. компресорни цилиндри за
газомотокомпресор (ГМК)

75 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

17

Вътрешнотръбни инспекции на участъци от
газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД
Позиция 1 - Вътрешнотръбни инспекции на
участъци от газопреносната мрежа от 28 " до
48"
Позиция 2 - Вътрешнотръбни инспекции на
участъци от газопреносната мрежа от 10 " до
20"

9 201
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

18

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

2 000
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

19

Следгаранционна поддръжка на
станционните системи за управление в КС
Петрич, КС Ихтиман, КС Лозенец и КС
Странджа

95 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

20
Застраховане на имуществото и служителите
на Булгартрансгаз ЕАД

8 576
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

21

Последваща периодична проверка и
проверка по желание на разходомери за газ
(турбинни и ротационни) и електронни
коригиращи устройства за обем тип 2

315 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

22
Абонаментно обслужване на
електропроводи, захранващи компресорни
станции

99 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

23 Калибриране на разходомери 100 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

24

Извънгаранционна поддръжка и развитие на
специализирания софтуер за "Хидравлична
симулация" SIMONE за работа в Online и
Offline режим за срок от 24 месеца.

200 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

25
Извършване на безразрушителен контрол от
лицензиран орган за контрол

300 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

26
Изследвания за оценка на техническия и
продуктивен статус и интервенция за
повишаване продуктивността на сондажите

3 300
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

27
Ремонт и следгаранционно поддържане на
разходомери за газ

85 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

28
Профилактика на продуктивната зона на
сондажи

1 150
Открита
процедура

чл. 132 от ЗОП

29 Поддръжка на машини за STOPLLE операции 350 Публично състезание чл. 176 от ЗОП
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предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

30

Следгаранционна поддръжка и ремонт на
електронни коригиращи устройства за обем
тип 2 и вторични електронни
преобразуватели за разход на газ

110 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

31
Ремонт и супервизия при демонтаж и обратен
монтаж на уплътнения Tandem T.28 BD

400 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

32
Обновяване на телеметричната система на
сондажите в ПГХ Чирен

700 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

               36 523                        -       
             244 084                  8 476     

* Разходите, които е планирано да бъдат извършени за посочените в таблицата обществени поръчки не обхващат единствено отчетния период 01.01.2021-31.12.2021 г. 
Това са разходи, които в повечето случаи в зависимост от спецификата на конкретния проект имат средносрочен характр, т.е. същите ще бъдат извършвани частично в текущия отчетен период,
 а друга част от тях в следващи отчетни периоди.

Таблица 1, съдържаща обобщена информация за планираните разходи за доставки, строителство и услуги
за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Таблица 2, с информация за стойността на извършените разходи през предходния отчетен период по предварителни счетоводни данни

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 7 216

Разходи за доставки, строителство и услуги 
за периода 01.01. – 31.12.2020 г. (в хил. лева, без ДДС) по 

предварителни счетоводни данни
ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

2 353 904

Годишна програма за Инвестиции 2 346 524

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка 164

Общо разходи за услуги

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 30 933

Програма

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

1 281 228

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка 66 916

Годишна програма за Инвестиции 1 183 379

Общо разходи

Забележка:

Програма
Планирани разходи за доставки, строителство и услуги за периода 

01.01. – 31.12.2021 г. (в хил. лева, без ДДС)
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