
Период на отчитане: 01.04.2021 до 30.06.2021

№ 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 клапани и ремонтни комплекта за тях, както и 

супервизия при монтаж, настройка и пускане в експлоатация

открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0013/210-022
1 101          4974 04.06.2021

„Трейд Сейф 

Технолоджи“ ЕООД 
204108897 1 101         

180 дни от датата на сключване на 

договора, като след извършване на 

доставката и след получено писмено 

уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за 

изпълнение на останалите дейности, 

срокът е 60 дни от получаване на 

уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за 

безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК

открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0012/210-016
2 000          4960 25.05.2021

„Трейд Сейф 

Технолоджи“ ЕООД 
204108897 1 999         

120 дни от датата на сключване на 

договора,  след извършване на 

доставките и получено писмено 

уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за 

изпълнение на останалите дейности 

по договора, е 120 дни от получаване 

на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3 Доставка на верижен багер
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0008/210-009
260             4970 31.05.2021

 „Евромаркет 

Кънстракшън“ЕАД 
131433890 259            1 ден

4 Доставка на мулчер машина
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0007/210-011
180             

5 Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0006/210-013
100             4971 31.05.2021 "Киа България" ООД 204650474 100            60 дни

6 Доставка на помпено компресорни тръби
открита 

процедура
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0066/200-122
430             4926 09.04.2021

Квант Инженеринг 

ООД
131087680 429            140 дни

7 Доставка на коксови отсевки
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0022/210-038
130             4983 15.06.201 Газ електрик ЕООД 200115435 130            50 дни

8 Доставка на манометри
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0036/210-040
131             

9 Доставка на очистни бутала и консумативи за тях
открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0033/210-047
1 000          

10
Доставка на коригиращи устройства за обем към 

разходомери за газ, тип 2 (делими)

открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0031/210-039
1 004          

11 Доставка на тръбоклад
открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0030/210-012
1 000          

12
Доставка на резервни части и консумативи за 

газомотокомпресор (ГМК)

открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0025/210-030
850             

13 Доставка на газова арматура
открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0023/210-037
1 504          

14
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система 

за контрол на технологичните параметри на 4 бр. ГМК

открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0017/210-021
2 900          

15 Доставка на автобус
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0016/210-015
110             

12 700         4 017         

1

Ремонт на Транзитен газопровод Ду 1000 за Република 

Турция в участъци между КС „Странджа“ и българо - турската 

граница

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0042/210-036
17 200         

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

2

Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната 

мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в три обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Преизолиране и ремонт на участъци 

от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на 

територията на СЗЕР „Ботевград“ Обособена позиция № 2: 

Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната 

мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на СИЕР 

„Вълчи дол“ Обособена позиция № 3: „Преизолиране и 

ремонт на участъци от газопреносната мрежа на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на ЮЗЕР „Ихтиман““

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

  01351-2021-

0051/210-040
2 446          

3

Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната 

мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в три обособени позиции:  

Обособена позиция № 2: Преизолиране и ремонт на участъци 

от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на 

територията на СИЕР „Вълчи дол“ 

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

  01351-2021-

0051/210-040
483             

4

Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната 

мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в три обособени позиции: 

Обособена позиция № 3: „Преизолиране и ремонт на 

участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

на територията на ЮЗЕР „Ихтиман““

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

  01351-2021-

0051/210-040
1 670          

5

“Аварийно укрепване на съществуващо защитно съоръжение 

при прехода на Транзитния газопровод за Р. Гърция през р. 

Струма на ПК 1203-1205 в землищата на с. Марикостиново и 

с. Дрангово, общ. Петрич" 

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

  01351-2021-

0051/210-039
605             

6

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите 

материали и оборудване, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на обект: „Обвръзка за работа в реверсивен 

режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС 

”Лозенец 1”

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

  01351-2020-

0056/200-071
5 000          4968 28.05.2021

"Главболгарстрой" 

АД
831652485 4 978         

199 дни, считано от датата на 

подписване на договора до датата на 

подписване на Констативен акт за 

установяване годността за приемане 

на строежа /Акт 15/ (без забележки)

27 404         4 978         

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

 01351-2021-

0011/210-014
2 000          4950 05.05.2021

ТЮРБАЙНС СПЕЪР 

ПАРТС СЪРВИСИЗ 

ПАРТНЪРС ООД

205286066 2 000         24 месеца

2

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 

пропускателен режим на обект Компресорна станция (КС) 

„Расово“, с. Расово, община Медковец, област Монтана

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0010/210-018
360             прекратена

3

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ 

технология и MFL технология, или еквивалентни, на 

газопреносен участък DN 711 (28”) ОС „Беглеж“ – ОС „Нови 

Искър“, с дължина 125,5 км

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0005/210-008
1 500          4955 17.05.2021 СИМАТЕКС ЕООД 200704348 1 500         

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 сключване на договора

4

Застраховане на имуществото на обекти Компресорна 

станция (КС) Расово и Разширение на газопреносната 

инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на 

северния (магистрален) газопровод

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0004/210-004
1 023          4925 05.04.2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

АКЦИОНЕРНО 

ДРУЖЕСТВО "ОЗК - 

ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

121265177 957            

срокът на договора е до 24:00 ч. на 

14.02.2022 г., като започва да тече от 

00:00ч. на  05.04.2021г.  

5

Сервизно обслужване на актуатори от системите за 

регулиране на производителността на газомотокомпресори 

(ГМК)

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0014/210-020
240             4972 01.06.201

„Трейд Сейф 

Технолоджи“ ЕООД 
204108897 240            

срок на действие на договора - до 

изпълнение на всички поети от 

страните задължения, но за не повече 

от 2 (две) години, считано от датата 

на сключване на договора

6

Вътрешнотръбни инспекции с интелигентни бутала на 

участъци от газопреносната мрежа, разпределена в две 

обособени позиции.

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0041/210-049
9 201          

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги
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7

Сервизна поддръжка и развитие на специализирания 

софтуер за „хидравлична симулация" SIMONE на 

газопресносната мрежа на „Булгартрансгаз" ЕАД в online и 

offline режим

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0038/210-024
200             

8

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

01351-2021-

0029/210-042
490             

9
Застраховане на имуществото и служителите на 

“Булгартрансгаз” ЕАД

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0024/210-017
8 576          

10

Последваща периодична проверка и проверка по желание 

на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и 

електронни коригиращи устройства за обем тип 2, 

разпределена в две обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1 - Последваща периодична проверка и проверка по 

желание на разходомери за газ (турбинни и ротационни) 

Обособена позиция № 2 - Последваща периодична проверка 

и проверка по желание на електронни коригиращи 

устройства за обем тип 2

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0020/210-026
315             

11 Калибриране на разходомери
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0018/210-035
100             

12
„Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи 

Компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД”

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0015/210-025
99               прекратена

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията за обект: „Разширение 

на капацитета на ПГХ „Чирен“ – надземна част“

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0015/210-035
450             

24 554         4 697         

64 657         13 692       

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 

Инвестиции

* Разходи за доставки, 

строителство и услуги за 

периода 01.04. – 30.06.2021г. 

(в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за услуги

Общо разходи

121 604

118 701

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. 

2 903

* Забележка:

Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.04. – 30.06.2021 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. 
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