
Период на отчитане: 01.10.2022 до 31.12.2022

№ 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 автомобил с висока проходимост 4х4 (джип) публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0077/220-099 100            5599 13.12.2022 Киа България ООД 204650474 100                   50 календарни дни

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0086/220-111 150            

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

0003/220-004 450            5545 25.10.2022
ЕВРОМАРКЕТ 

КЪНСТРАКШЪН 
ЕАД

131433890 470                   60 календарни дни

4 Доставка и нагнетяване на азот за извършване на 
пневматични изпитания на якост и плътност 

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0061/220-086 165            5563 31.10.2022 МЕСЕР БЪЛГАРИЯ 
ЕООД 816115948 165                   

3 месеца или до достигане на 
максималната стойност от 165 

000,00 лв. без ДДС.

5 Доставка на стоманени тръби и фасонни части - Обособена 
позиция №1 - Доставка на стоманени тръби

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0062/220-071 764            5581 29.11.2022 КВАНТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД 131087680 824                   70 дни

6 Доставка на стоманени тръби и фасонни части - Обособена 
позиция № 2 -Доставка на стоманени фасонни части

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0062/220-071 326            5576 25.11.2022 ЛИТВА ЛИМИТИД 
ЕООД 201130536 351                   75 дни

7 Доставка на газова арматура публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0074/220-083              470     5578 28.11.2022 Интер Транс 
Инженеринг ЕООД 204918844 470                   90 дни

8 Доставка на резервни части за UPS публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0066/220-090              220     5584 30.11.2022 ЛИТВА ЛИМИТИД 
ЕООД 201130536 220                   

230 дни за доставка и 15 дни 
от датата на доставка за 
изпълнение на услугите

2 645        2 600               

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        5605 29.12.2022 ДЗЗД “Монтажи‐
Газ Странджа”

177523758 15 000              80 дни

2

"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            5533 10.10.2022 ДЗЗД "Преспа 
Инвест" 180774126 293                   

130 календарни дни от 
подписване на договора до 
подписване на Акт обр. 15

17 570      15 293             

1

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията за 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-

0078/220-095 200            

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

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0080/220-089 240            

3

Устройствено планиране и изработване на инвестиционен 
проект – фаза технически проект за строеж: Пусковa и 
приемнa камери на Газопроводно отклонение Пловдив DN 
500 – Пуск - Прием ТЕЦ „Пловдив Север“ и Пуск DN 300 – 
Прием DN 300 ОЦ „Пловдив Юг"

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0081/220-100 130            

4
Извършване на анализ на пригодността на участъци от 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пренос 
на смеси от природен газ и водород

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

00820/220-103 685            

5

Профилактика на продуктивната зона и подмяна на 
експлоатационните лифтове на сондажи, 
разпределена в две обособени позиции - обособена 
позиция № 1 - Профилактика на сондаж Р-15 и 
подмяна на експлоатационния лифт на сондажа

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0085/220-058 1 680          

6

Профилактика на продуктивната зона и подмяна на 
експлоатационните лифтове на сондажи, разпределена в 
две обособени позиции - обособена позиция № 2 - 
Профилактика на продуктивната зона и подмяна на 
експлоатационните лифтове на 5 броя сондажи E-22, E-23, 
Е-24, E-51 и Е-70

открита 
процедура чл. 132 от ЗОП 01351-2022-

0085/220-058 4 960          

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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7

Поддръжка на машина за врязване под налягане и 
затапващи операции и на оборудване за пробивни 
операции и доставка на технологична екипировка, 
консумативи и резервни части за затапващи операции

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0067/220-092 420            5565 10.11.2022
ТРЕЙД СЕЙФ 

ТЕХНОЛОДЖИ 
ЕООД

204108897 420                   24 месеца или до достигане 
на 420 000,00 лв. без ДДС

8

Сервизно обслужване на пожароизвестителни, 
пожарогасителни системи, пожарни кранове, пожарни 
хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

публично 
състезание чл.176 от ЗОП 01351-2022-

0057/220-077 265            5577 25.11.2022 СМАРТ БИЗНЕС 
ОФИС ЕООД 203828148 265                   

365 дни, като срокът започва 
да тече от датата, на която 
Изпълнителят е уведомен 

писмено от Възложителя за 
получения от ДАНС достъп на 
персонала или до достигане 
на максимално допустимата 

стойност от 265 000,00 лв. без 
ДДС 

8 580        685                  
28 795      18 578             

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.10.2022 до 31.12.2022 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. – 31.12.2022г. (в хил. лева, без 

ДДС)

14 785

10 613

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. 

4 172

* Забележка:
Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.10. – 31.12.2022 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.
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