
Период на отчитане: 01.07.2020 до 30.09.2020

№ 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 активна електроенергия ниско напрежение
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0060/200-113
199             - - - - - - -

2

Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан, 

изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни 

влакна и лепила/смоли, за извършване на якостни ремонти 

на подземни стоманени газопроводи

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0031/200-037
193             4627 09.07.2020 Симатекс ЕООД 200704348 193           20 месеца

3 Доставка на обезопасителни балони
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0013/200-025
100             4629 13.07.2020 Омега СН ООД 121252468 100           

36 месеца или до достигане на 100 000 лева 

без ДДС

4
Доставка на резервни части и консумативи за 

газомотокомпресор (ГМК)

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0039/200-057
300             4630 13.07.2020

Трейд Сейф 

Технолоджи ЕООД
204108897 300           

50 дни от датата на влизане на договора в 

сила

5

Доставка на високопроходими микробуси за нуждите на 

„Булгартрансгаз” ЕАД

Обособена позиция № 1 - Доставка на товарен микробус 

(фургон) 2+1 места

публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

 01351-2019-

0052/190-079
58               4634 14.07.2020 Вестауто-М ООД 102828429 58

60 дни от датата на влизане на договора в 

сила
 -

6

Доставка на високопроходими микробуси за нуждите на 

„Булгартрансгаз” ЕАД

Обособена позиция № 2 - Доставка на високопроходим 4х4 

товарен микробус с бордова надстройка 2+1 места

публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

 01351-2019-

0052/190-079
67               4635 14.07.2020 Вестауто-М ООД 102828429 67

60 дни от датата на влизане на договора в 

сила
 -

7

Доставка на високопроходими микробуси за нуждите на 

„Булгартрансгаз” ЕАД

Обособена позиция № 3 - Доставка на високопроходим 4х4 

товаропътнически микробус (фургон) 5+1 места

публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

 01351-2019-

0052/190-079
74               4636 14.07.2020 Вестауто-М ООД 102828429 73

60 дни от датата на влизане на договора в 

сила
 -

8 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15

договаряне без 

предварителна 

покана за 

участие

чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП

01351-2020-

0061/200-087
23               4658 24.07.2020 Лего Трейд ЕООД 200542686 23             

70 дни от датата на влизане на договора в 

сила

9
Доставка на газова арматура - Обособена позиция № 1 

„Доставка на газова арматура за природен газ“ 

открита 

процедура
чл.132 от ЗОП

01351-2020-

0042/200-060
701             4661 27.07.2020

Интер Транс 

Инженеринг ЕООД
204918844 701           

126 дни от датата на влизане на договора в 

сила

10 Доставка на автокран
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0007/200-017
750             4667 31.07.2020

Евромаркет 

Кънстракшън ЕАД
131433890 750           1 ден

11 Доставка на люкове за пускова и приемни камери
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0012/200-021
225             4670 31.07.2020 Бетта Контех ООД 200099276 224           130 календарни дни

12
Доставка на течни горива за нуждите на „Булгартрансгаз" 

ЕАД

договаряне без 

предварителна 

покана за 

участие

чл. 138, ал. 1 във 

вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП

01351-2020-

0060/200-086
26               4671 31.07.2020 Лего Трейд ЕООД 200542686 26             

30 дни от датата на влизане на договора в 

сила

13 Доставка на вишка
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0021/200-040
250             4679 14.08.2020

Евромаркет 

Кънстракшън ЕАД
131433890 250           1 ден

14
Доставка на високопроходим товарен автомобил 4х4 с 

бордова надстройка брезент

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0006/200-022
280             4680 14.08.2020

Булавто България 

АД
203540847 279           120 календарни дни

15 Доставка на телескопичен товарач
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0010/200-006
460             4670А 10.09.2020

Евромаркет 

Кънстракшън ЕАД
131433890 460           1 ден

16
Доставка на тръби и фасонни части - Обособена позиция № 1 

„Доставка на стоманени тръби“

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0033/200-019
404             4716 18.09.2020

Литва Лимитид 

ЕООД
201130536 402           70 дни 

17
Доставка на тръби и фасонни части - Обособена позиция № 3 

„Доставка на фасонни части“

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

01351-2020-

0033/200-019
102             4717 18.09.2020

Литва Лимитид 

ЕООД
201130536 102           70 дни 

18 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

01351-2019-

0075/190-131
171             4718 18.09.2020 Про Арм ЕООД 131453327 160

в срок до 8 месеца от датата на сключване 

на договора възложителят изпраща 

уведомления за възлагане изпълнението.

 -

4 383          4 168        

1

Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж 

„Намаляване на вибрациите в Газо-моторните компресори 

(ГМК) и технологичната линия от ГМК до II-ри пясъчен 

демпфер“ към ПГХ „Чирен“

публично 

състезание
чл.176 от ЗОП

 01351-2020-0044 

/200-047
1 500          4719 23.09.2020

Актив Билдинг Инк 

ЕООД 
203008787 1 485        

67 календарни дни, от датата на подписване на 

Протокола за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и 

ниво за строежа/за строежи от техническата 

инфраструктура (образец 2/2а) до датата на 

подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

Строително – монтажните 

работи могат да се 

изпълняват само в 

периода на технологичен 

престой 

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



1 500          1 485        

1

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

ЗУТ за строеж: „Подмяна на преносен (магистрален) 

газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

 01351-2020-

0001/200-001
120             4622 03.07.2020 ЕСМ ЕООД 124141494 50             

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

2

Интегриране на данни за пет участъка от газопреносната 

мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, изготвяне на оценка на риска 

и план за управление на интегритета на участъците

открита 

процедура
чл. 132 от ЗОП

01351-2019-

0068/190-123
1 200          4626 08.07.2020

ИТ Консултинг и 

Интегриране ЕООД
131158526 1199 3 години  -

3

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

01351-2020-

0005/200-015
229             4659 24.07.2020 Си Ен Ка ЕООД 201374177 229           

24 месеца считано от датата, на която 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е уведомен писмено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получения от Държавна 

агенция "Национална сигурност" (ДАНС) 

достъп на персонала до местата по т. 2.4 или 

до достигане на максимално допустимата 

Стойност на Договора по т.3.1, в зависимост 

това кое от двете събития настъпи по-рано.

4
Поддръжка на машини за врязване под налягане и затапващи 

операции

публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

 01351-2020-

0034/200-035
280             4678 12.08.2020

Трейд Сейф 

Технолоджи ЕООД
204108897 280           

24 месеца или до достигане на сумата от 280 

000 лв. без ДДС

5

Разработване и внедряване на система за управление на 

сигурността на информацията, в съответствие с изискванията 

на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 

публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

01351-2019-

0069/190-070
98               4683 17.08.2020 Тимекс-БГ ООД 130570683 92 17.06.2021  -

6

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

ЗУТ за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени 

позиции - Обособ.поз. № 1: Упражняване на консултантска 

дейност по чл.166, ал.1 от ЗУТ за строеж „Възстановяване на 

земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция и 

Македония при ПК 106+256 в района на с Венковец, общ. 

Ихтиман“

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

 01351-2020-

0037/200-050
8                 4723 25.09.2020 Бул-Контрол ДЗЗД 177336185 4               

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

7

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

ЗУТ за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени 

позиции - Обособ.поз. №2: Упражняване на консултантска 

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

 01351-2020-

0037/200-050
12               4724 25.09.2020 Бул-Контрол ДЗЗД 177336185 6               

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

8

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

ЗУТ за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени 

позиции - Обособ.поз. № 3: Упражняване на консултантска 

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

съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. 

Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален 

газопроводи““. 

открита 

процедура 
чл. 132 от ЗОП

 01351-2020-

0037/200-050
12               4725 25.09.2020 Бул-Контрол ДЗЗД 177336185 6               

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

1 959          1 866        

7 842          7 519        

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.07.2020 до 30.09.2020 (по счетоводни данни за трето тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 

Инвестиции

* Разходи за доставки, 

строителство и услуги за 

периода 01.07. – 30.09.2020г. 

(в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги

Общо разходи за услуги

Общо разходи

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.07. - 30.09.2020 г. не включват авансово изплатени средства, тъй като отчетът е по счетоводни данни и авансово заплатените суми не се считат за инвестиция.  Авансите, които са изплатени през отчетния период, но не са отразени 

като изпълнение в колона "Разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.07.-30.09.2020 г.", са в размер на 70  хил.лева.

259 590

258 409

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. 

1 181

* Забележки:

1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.07. – 30.09.2020 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. 

3. През месец август 2020 г. „Булгартрансагаз“ ЕАД закупи акции на терминала за втечнен газ до гр. Александруполис, Гърция, на стойност 25 521 888 лв. (13 048 000 евро), съгласно сключено споразумение с „Газтрейд“ С.А. Тази инвестиция е заложена в прединвестиционната програма на 

Актуализация №1 към 31.03.2020 г. на Бизнес програмата на "Булгартрансгаз" ЕАД.




