
Период на отчитане: 01.10.2021 до 31.12.2021

№ 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 тръбоклад открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0030/210-012 1 000          - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-29А от 
27.10.2021 г.

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

0055/210-072 2 000          

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

0060/210-075 300            

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

0063/210-080 136            

5 Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напрежение

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0064/210-082 8 430          

6 Доставка на обезопасителни балони публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0065/210-085 100            

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0067/210-083 250            

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0067/210-083 250            

9 Доставка на компютърна техника публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0069/210-081 225            

12 691      -       -          -                    -          -         

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            - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-48А от 
23.12.2021 г.

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            - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-49А от 
23.11.2021 г.

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          - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-49А от 
23.11.2021 г.

2 523        -         

1

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на обект: „Обвръзка за 
работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и 
реконструкция на ОС ”Лозенец 1”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2020-

0058/200-095 60              5255 16.11.2021 СС- Консулт ЕООД 103950959 42           

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

II. Разходи за строителство

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги

Общо разходи за доставки

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

2

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 № 3: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „ГРС 
„Страшимирово“ – външно ел. Захранване“ 

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0001/200-125 7                5211 06.10.2021 Контрол 
инженеринг АД 121911580 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

3

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 1 с наименование - Застраховка 
„Обща гражданска отговорност” във връзка с 
лицензионните дейности по Закона за енергетиката, 
осъществявани от „Булгартрансгаз” ЕАД: пренос на 
природен газ; съхранение на природен газ; и във връзка с 
професионалната отговорност като строител и проектант”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0024/210-017 30              5249 08.11.2021 ЗК ЛЕВ ИНС АД 121130788 21           14.01.2025

4

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 3 с наименование „Застраховки на 
моторни превозни средства на „Булгартрансгаз” ЕАД”, 
както следва: „Застраховка „Пълно Каско”; „Застраховка 
„Злополука на местата в МПС” и „Задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите.”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0024/210-017 840            5286 30.12.2021 ЗК ЛЕВ ИНС АД 121130788 840         14.01.2025

5

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 4 с наименование „Застраховка 
„Трудова злополука” на служителите на „Булгартрансгаз” 
ЕАД”

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0024/210-017 200            5250 08.11.2021 ЗК ЛЕВ ИНС АД 121130788 200         14.01.2025

6

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД
Обособена позиция № 5 с наименование „Застраховане 
служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД при служебни 
командировки или обучения и специализации в чужбина“

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0024/210-017 30              5251 08.11.2021 ЗАД ОЗК - 
Застраховане АД 121265177 30           19.03.2025

7

Вътрешнотръбни инспекции с интелигентни бутала на 
участъци от газопреносната мрежа, разпределена в две 
обособени позиции
Обособена позция № 1 с наименование Вътрешнотръбни 
инспекции с интелигентни бутала на
участъци от газопреносната мрежа с диаметри от DN 200 
до DN 500

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0041/210-049 1 458          5276 16.12.2021 СИматекс ЕООД 200704348 1 458      16.12.2026 г.

8

Вътрешнотръбни инспекции с интелигентни бутала на 
участъци от газопреносната мрежа, разпределена в две 
обособени позиции
Обособена позция № 2 с наименование Вътрешнотръбни 
инспекции с интелигентни бутала на
участъци от газопреносната мрежа с диаметри от DN 700 
до DN 1200

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2021-

0041/210-049 7 743          5277 16.12.2021 СИматекс ЕООД 200704348 7 743      16.12.2026 г.

9

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              5280 21.12.2021 Контрол ООД 126039602 75           
до 24 месеца, считано от датата на 

уведомлението за достъп до обектите 
на БТГ ЕАД

10

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              - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-46А от 
11.11.2021 г.
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11

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            5261 02.12.2021 ЕЛИТКОМ 95 ЕАД 121054073 310         30.04.2023 г.

12

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            5262 02.12.2021 КОНСОРЦИУМ ВИ 
ЕН ПИ ПРОТЕКШЪН 177441738 340         30.06.2023 г.

13

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              

14

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              

15 Ремонт и следгаранционно поддържане на разходомери за 
газ (турбинни и ротационни)

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0058/210-073 85              - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-55А от 
12.11.2021 г.

16

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 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 01351-2021-

0059/210-069 25              - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-56А от 
23.12.2021 г.

17

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: 
„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 01351-2021-

0059/210-069 25              - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-56А от 
23.12.2021 г.

18

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 01351-2021-

0061/210-077 20              - - - - - -

Процедурата е 
прекратена с решение 
№ БТГ-РД-07-58А от 
17.12.2021 г.

19
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            

20

Извършване на безразрушителен контрол от лицензиран 
орган за контрол за Северозападен експлоатационен район 
„Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Югозападен експлоатационен 
район „Ихтиман“

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0066/210-087 75              

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0068/210-078 120            



№ по 
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Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

11 683      11 062  
26 897      11 062  

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

Общо разходи за услуги
Общо разходи

* Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.10. – 31.12.2021г. 
(в хил. лева, без ДДС)

55 842

51 101

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. 

4 741

* Забележка:
Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.10. – 31.12.2021 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. 
Информацията е съгласно данни от Електронна система, в която се отчитат резултатите свързани с Годишните програми за Прединвестиционна подготовка, Инвестиции и Експлоатационна поддръжка


