
Период на отчитане: 01.01.2022 до 31.03.2022

№ 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 оборудване и консумативи за врязвания под 
налягане

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0001/220-005 650            5345 30.03.2022
ТРЕЙД СЕЙФ 

ТЕХНОЛОДЖИ 
ЕООД

204108897 649                   27.08.2022

2 Доставка на комбиниран багер публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0002/220-011 120            

3 Доставка на верижен багер публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0003/220-004 450            

4 Доставка на мотокари публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0005/220-024 110            

5 Доставка на люкове за пускови и приемни камери публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0007/220-023 276            

6 Доставка на компресор публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0026/220-035 75              

7 Избор на оператор на платформа за резервиране на 
капацитет

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0017/220-021 394            

8 Доставка на автомобили с висока проходимост с 
товарен отсек (пикапи)

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0024/220-015 406            

9 Доставка на очистни бутала и консумативи за тях публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0060/210-075 300            5307 21.01.2022 СИМАТЕКС ЕООД 200704348 300                   21.01.2024

Срокът на договора е 24 месеца, 
считано от датата на 
сключването му, като заявяване 
(заявки) от Възложителя към 
изпълнителя могат да бъдат 
правени в рамките на 24 
/двадесет и четири/ месеца от 
датата на сключване на 
договора или до достигане на 
максималната обща стойност на 
договора от 300 000 /триста 
хиляди/ лева, без ДДС в 
зависимост от това кое от двете 
събития настъпи по-рано, на не 
повече от 6 (шест) заявки за 
целия период в зависимост от 
технологичната необходимост 
от очистни бутала и 
консумативи за тях при 
ремонтни дейности, като 
първата заявка ще бъде 
възложена не по-късно от 30 
дни от датата на сключване на 
договора, а последната заявка 
ще се изпраща от възложителя 
в рамките на срока за 
заявяване, съобразено със срока 
за доставка, посочен в т. 5.2 от

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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№ 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

10 Доставка на активна електроенергия ниско напрежение открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0055/210-072 2 000          5298 06.01.2022 Номад енерджи 
къмпани ЕООД 205606662 0,10                  31.01.2025

Стойността, посочена като 
стойност на договора, 
представлява цената на 
търговската надбавка за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране на сделката. 
Съгласно условията на 
договора, цената за доставка на 
електрическа енергия за 1 МWh, 
се формира като сбор от 
почасовата цена на „Българска 
независима енергийна борса“ 
ЕАД, пазарен сегмент „ден 
напред“ и цената на търговската 
надбавка за покриване на 
разходите по финансиране, 
администриране и балансиране 
на сделката, изчислени за всеки 
час на база измерено 
количество енергия.

11 Доставка на очистни бутала и консумативи за тях публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0060/210-075 300            

12 Доставка на еталонни устройства за калибриране публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0063/210-080 136            5344 04.03.2022 Унисист 
инженеринг ЕООД 121224604 136                   03.05.2022

13 Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напрежение

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0064/210-082 8 430          5334 25.02.2022 ЧЕЗ ТРЕЙД 
БЪЛГАРИЯ ЕАД 113570147 0,1465              30.09.2023

Стойността, посочена като 
стойност на договора, 
представлява размера на 
търговската надбавка към 
формираната цена за доставка 
на активна електрическа 
енергия високо и средно 
напрежение за 1 MWh, за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране. Реалната стойност 
на договора за доставка на 
електрическа енергия високо и 
средно напрежение ще се 
формира на база реално 
изразходваните количества 
електрическа енергия, като сбор 
от почасовата цена на 
„Българска независима 
енергийна борса“ ЕАД, пазарен 
сегмент „ден напред“ и цената 
на търговската надбавка за 
покриване на разходите по 
финансиране, администриране и 
балансиране на сделката.

13 647      1 085               Общо разходи за доставки

II. Разходи за строителство
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№ 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

1

"Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж: Оптична кабелна линия към 
Магистрален газопровод в участъка ЛКВ „Преселка“ – 
Стоян Михайловски"

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0010/220-006 370            

2

Доставка на необходимите материали и оборудване, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: 
„Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - 
надземна част“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0014/220-012 300 000      

3

Устройствено планиране, инвестиционно 
проектиране, доставка на необходимите материали и 
оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация 
на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ 
Чирен“- сондажен фонд“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0025/220-040 133 694      

4 Ремонт на магистрален газопровод - северен 
полупръстен чрез подмяна на тръбен участък

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0021/220-026 7 000          

441 064    -                    

1
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 
1 от Закона за устройство на територията за строеж 
„Оптична кабелна линия към Магистрален газопровод 
в участъка ЛКВ „Преселка“ – Стоян Михайловски“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0004/220-002 20              

2

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0006/220-022 100            

3
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен 
транспорт при служебните пътувания на служители на 
„Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0008/220-003 420            

4

Проучване и изработване на комплексни проекти за 
инвестиционна инициатива/инвестиционни проекти за 
обекти към системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределени в три обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: Проучване и 
изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Защитно съоръжение при 
пресичане на р. Струма на Транзитен газопровод /ТГ/ 
за Република Гърция при ПК 243+53 в землището на 
с. Бураново, община Кочериново

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0011/220-010 25              

5

Проучване и изработване на комплексни проекти за 
инвестиционна инициатива/инвестиционни проекти за 
обекти към системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределени в три обособени 
позиции: Обособена позиция № 2: Проучване и 
изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Възстановяване на земното 
покритие на участък от Транзитния Газопровод (ТГ) за 
Р. Гърция DN 700 в землището на с. Драгодан, 
община Кочериново"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0011/220-011 25              

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги
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№ 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 
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поръчки/
идентиф. № на 
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поръчката 

(хил.лв. без 
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договора (хил.лв. 

без ДДС) 
Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и 

ЕИК

6

Проучване и изработване на комплексни проекти за 
инвестиционна инициатива/инвестиционни проекти за 
обекти към системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределени в три обособени 
позиции: Обособена позиция № 3: Проучване и 
изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Изграждане на бетонен праг 
при прехода на Транзитeн газопровод за Гърция и 
Македония и Магистралния газопровод през р. 
Стряма“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0011/220-012 30              

7

"Устройствено планиране и изработване на инвестиционен 
проект - фаза технически проект на обект: „Газопровод 
свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна 
мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0015/220-009 820            

8
Следгаранционна поддръжка и ремонт на фискалната 
система за контрол, измерване и визуализация на ГИС 
Русе-Междусистемна връзка България-Румъния 

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0023/220-028 92              

9 Извършване на основен ремонт на компресорни цилиндри 
за газомотокомпресор (ГМК) 

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0018/220-032 120            

10
Абонаментно поддържане на системите за измерване на 
количеството и качеството на природния газ на ГИС 
Странджа

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0029/220-023 1 500          

11

Проучване и изработване на комплексни проекти за 
инвестиционна инициатива за обекти на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Проучване и изработване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за строеж: „Съоръжение за 
укрепване на десния бряг на дере, в землището на гр. 
Кресна, в участъка от ПК 775+25 до ПК 776+34 на 
Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0056/210-065 25              5323 22.02.2022 "ЛТ Консулт" 
ЕООД 131419563 20                     203 дни

12

Проучване и изработване на комплексни проекти за 
инвестиционна инициатива за обекти на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, в две обособени позиции: Обособена позиция № 2: 
Проучване и изработване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за обект „Изграждане на 
бетонен праг при прехода на Транзитния газопровод за 
Гърция и Македония и на Магистралния газопровод през р. 
Луда Яна”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0056/210-065 30              5324 22.02.2022 "ЛТ Консулт" 
ЕООД 131419563 24                     205 дни

13

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 2 с наименование Застраховка на 
стоково-материални запаси и активи на „Булгартрансгаз” 
ЕАД”, както следва: „Застраховка на природен газ, вкл. 
буферен в: ПГХ Чирен, националната газопреносна 
мрежа, газопреносна мрежа за транзитен пренос” и 
„Застраховка на сгради, машини, съоръжения, 
оборудване, задбалансови активи и материали, стопански 
инвентар и компютърна техника, разходи за придобиване 
на дълготрайни материални активи”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0024/210-017 7 476          5299-5300 07.01.2022

ЗАСТРАХОВАТЕЛН
О АКЦИОНЕРНО 

ДРУЖЕСТВО "ОЗК -
ЗАСТРАХОВАНЕ " 

АД

121265177 7 476                14.02.2025
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№ 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
Следгаранционна поддръжка и ремонт на електронни 
коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични 
преобразуватели за разход на газ

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0062/210-062 110            5309 27.01.2022 Унисист 
инженеринг ЕООД 121224604 110                   27.01.2024

10 793      7 630               
465 504    8 715               

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2022 до 31.03.2022 г

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

Общо разходи

* Разходи за доставки, строителство и услуги за 
периода 01.01. – 31.03.2022г. (в хил. лева, без 

ДДС)

Общо разходи за услуги

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. 

* Забележка:
Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.03.2022 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. 
Информацията е съгласно данни от Електронна система, в която се отчитат резултатите свързани с Годишните програми за Прединвестиционна подготовка, Инвестиции и Експлоатационна поддръжка.

21 185

19 185

2 000
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