
Период на отчитане: 01.07.2021 до 30.09.2021

№ 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 еталонни устройства за калибриране
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0044/210-029
136             - - - - - -

Процедурата е 

прекратена с решение 

№ БТГ-РД-07-42А от 

15.09.2021 г.

2 Доставка на активна електроенергия ниско напрежение
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0045/210-063
400             

Процедурата е 

прекратена с решение 

№ БТГ-РД-07-43Б от 

17.09.2021 г.

3 Доставка на очистни бутала и консумативи за тях
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0046/210-066
300             

Процедурата е 

прекратена с решение 

№ БТГ-РД-07-44А от 

27.09.2021 г.

4
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          5013 08.07.2021

БРАЙТ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД
103327353 2 900         09.01.2023

5 Доставка на мулчер машина
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0007/210-011
180             5020 20.07.2021

 „Евромаркет 

Кънстракшън“ЕАД 
131433890 180            60 дни

6 Доставка на газова арматура - обособена позиция № 1 
открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0023/210-037
1 472          5026 20.07.2021

КВАНТ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД
131087680 1 390         110 календарни дни

7
Доставка на разходомери за газ - Обособена позиция № 1 - 

Доставка на турбинни разходомери за газ

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0022/200-038
129             5027 27.07.2021 Газтерм ООД 130491652 93             180 календарни дни

8
Доставка на разходомери за газ - Обособена позиция № 2 - 

Доставка на ротационни разходомери за газ

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0022/200-038
110             5028 27.07.2021 Газтерм ООД 130491652 110            180 календарни дни

9
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          5030 05.08.2021

Унисист инженеринг 

ЕООД
121224604 661            60 календарни дни

10 Доставка на манометри
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0036/210-040
131             5031 18.08.2021 СИМАТЕКС ЕООД 200704348 131            60 календарни дни

11
Доставка на резервни части и консумативи за 

газомотокомпресор (ГМК)

открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0025/210-030
850             5032 18.08.2021 СИМАТЕКС ЕООД 200704348 850            24 месеца

7 612          6 315         

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

01351-2021-

0051/210-045
370             

2

Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната 

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

Обособена позиция № 1: "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-

0052/210-048
483             

3

Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната 

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

Обособена позиция № 2: "Преизолиране и ремонт на 

участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

на територията на ЮЗЕР „Ихтиман“"

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0052/210-048
1 670          

4

“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-

0039/210-023
605             5033 18.08.2021 ДЗЗД "ДИГА" 177316161 525            12.09.2021

3 128          525            

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
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№ по 

ред
Предмет (Описание на разхода)
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(хил.лв. без 
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Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

1

Извършване на безразрушителен контрол от лицензиран 

орган за контрол - обособена позиция № 1 с наименование 

Извършване на безразрушителен контрол за Североизточен 

експлоатационен район „Вълчи Дол“ и Югоизточен 

експлоатационен район „Стара Загора“

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0048/210-060
75               

2

Извършване на безразрушителен контрол от лицензиран 

орган за контрол - обособена позиция № 2 с наименование 

Извършване на безразрушителен контрол за Северозападен 

експлоатационен район „Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и 

Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0048/210-060
75               

3

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 

пропускателен режим на обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД - 

обособена позиция № 1 с наименование "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-

0049/210-041
310             

4

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 

пропускателен режим на обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД - 

обособена позиция № 2 с наименование "Денонощна 

въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим 

на обект Компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, с. 

Ветрино, община Ветрино, област Варна"

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0049/210-041
340             

5

Изработване на инвестиционен проект за ремонт на 

Транзитен газопровод Ду1000 за Р. Гърция и Р. Северна 

Македония в участък между ЛК „Яворово“ и ЛК „Горно 

Белeво“

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

 01351-2021-

0054/210-064
150             

8 Калибриране на разходомери
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0018/210-035
100             5002 01.07.2021

БРАЙТ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД
103327353 100            

срокът за изпълнение е 45 дни, 

считано от датата на приемане на 

оборудването от Изпълнителя на 

площадката на ГИС "Русе", гр. Русе, до 

датата на връщането му след 

извършеното калибриране в ГИС 

"Русе"

6

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) 

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0020/210-026
130             5021 20.07.2021 ФЛОУТЕСТ ЕООД 103939037 130            

срокът за изпълнение е не за повече 

от 25 месеца

7

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 

№ 2 - Последваща периодична проверка и проверка по 

желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 

3

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2021-

0020/210-026
185             5022 20.07.2021 УНИСИСТ ООД 831103846 185            

срокът за изпълнение е не за повече 

от 25 месеца

8

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

Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД в четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Упражняване на консултантска 

дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Ново външно 

електро захранване на ГИС „Лом – Черковна““ 

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0001/200-125
7                 5036 13.09.2021 ДММ-Дизайн ЕООД 200232698 4               

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

III. Разходи за услуги

2 от 3



№ 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) 
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9

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

Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД в четири обособени позиции:  

Обособена позиция № 2: Упражняване на консултантска 

дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „АГРС Самоков -

ново външно електро захранване“

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0001/200-125
7                 5056 15.09.2021

Бул Строй Контрол 

Инженеринг/БСК 

Инженеринг АД

130188559                 3     

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

10

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

Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД в четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 4:  Упражняване на консултантска 

дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Ново външно 

електро захранване на СОГ Могила““

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

01351-2021-

0001/200-125
7                 5055 14.09.2021 Пешев ЕООД 115742567 3               

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

1 386          425            

12 126         7 265         

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. 

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 

Инвестиции

* Разходи за доставки, 

строителство и услуги за 

периода 01.07. – 30.09.2021г. 

(в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за услуги

Общо разходи

77 138

71 873

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. 

5 265

* Забележка:

Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.07. – 30.09.2021 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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