
Период на отчитане: 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

1
Доставка на резервни части за поддръжка на 
автопарка на "Булгартрансгаз" ЕАД

600 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

2 Доставка на лицензи за корпоративна поща 97 Публично състезание чл. 176 от ЗОП
3 Доставка на автокран 750 Публично състезание чл. 176 от ЗОП
4 Доставка на телескопичен товарач 300 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

5
Доставка на консумативи за метални очистни 
бутала

147 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

6
Доставка на оборудване за проверка на средства за 
измерване

109 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

7 Доставка на обезопасителни балони 100 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

8 Доставка на тръби и фасонни части 681 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

9
Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 
(джипове) за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД

130 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

10
Доставка на еталонно оборудване за проверка на 
средства за измерване

226 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

11
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
система за контрол на технологичните параметри 
на 4 бр. ГМК

2600 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

12 Доставка на люкове за пускова и приемни камери 225 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

13 Доставка на разходомери 243 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                116     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

14 Доставка на резервни части за газомотокомпресори 300 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                205     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

15 Доставка на верижен багер 520 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

16
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

147 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                471     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

17
Доставка на оригинални, нерециклирани 
консумативи за принтери, факс - апарати и копирни 
машини

200 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                100     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

18 Доставка на вишки 200 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

19
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
акумулаторни батерии

200 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

Систематизирана информация за разходите, които дружеството възнамерява да
извърши през отчетния период за доставки, строителство и услуги

Наименование на търговското дружество: "Булгартрансгаз" ЕАД 

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

І. Разходи за доставки

1



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

20
Доставка, монтаж и въвеждане в екслоатация на 
охладителна система на два броя трансформатори 
в КС Полски Сеновец

140 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

21
Доставка и пускане в експлоатация на система за 
постоянен мониторинг на компресорни станции за 
пропуски на газ

800 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

22 Доставка на пикапи 425 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

23 Доставка на булдозер 550 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                447     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

24 Доставка на газова арматура 1361 Открита процедура чл. 132 от ЗОП                693     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

25 Доставка на компютърна техника 192 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                220     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

26
Осигуряване на система за централизирано 
управление и оптимизиране на ресурсите за печат 
и сканиране в структури на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

185 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

27 Доставка на ремонтни комплекти тип спирали 193 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                  49     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

28 Доставка на климатици 99 Публично състезание чл. 176 от ЗОП                189     2019
публично 
състезание

чл. 176 от 
ЗОП

29
Доставка на устройства за съхранение на данни във 
виртуална среда

140 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

30

Доставка на интегрирана софтуерна платформа за
резервоарно моделиране и симулиране на
експлоатацията на подземния газов резервоар на
ПГХ "Чирен" и внедряванато й с надлежен хардуер.

480 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

31 Доставка на еталонни устройства за калибриране 80 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

32
Доставка на активна електроенергия високо и 
средно напрежение

3000 Открита процедура чл. 132 от ЗОП             2 700     
2018 - 
2019

открита 
процедура 

чл. 132 от 
ЗОП

33
Доставка на резервни части за система за 
автоматично управление Турболог

120 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

               15 540                  5 190     

1

Инвестиционно проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на обект:
„Обвръзка за работа в реверсивен режим на
ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС
”Лозенец 1”

                5 000     публично състезание чл. 176 от ЗОП

Общо разходи за доставки
ІІ. Разходи за строителство
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предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

2

Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно 
покритие на Магистрален газопровод - северен 
клон Позиция 1 -  Текущ ремонт чрез подмяна на 
антикорозионно покритие на Магистрален 
газопровод - северен клон на територията на СЗЕР 
"Ботевград" Позиция 2 -  Текущ ремонт чрез 
подмяна на антикорозионно покритие на 
Магистрален газопровод - северен клон на 
територията на СИЕР "Вълчи дол"

3 800 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

3
Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 
„Преносен газопровод до Свищов“

15 845 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

4
Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 
„Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп “

24 728 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

5
Преизолиране на МГ-север в участък ЛКВ Преселка 
- КВ Патреш и на ТГ за Гърция в участък ОС Стряма 
- ОС Пиперево

2 520 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

6
Ремонт на магистрален газопровод при 
пресичането на АМ "Тракия" в района на Горно 
Вършило

400 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

7
КС "Вълчи дол" - ремонт на столова и кухня и на 
площадкова мрежа на питеен и противопожарен 
водопроводи

620 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

8

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""

1 500 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

9
Проектиране и изпълнение на обект: "КС "Вълчи 
дол" - ремонт КРУ 6 kV"

1 350 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

10
КС "Кардам-1" и КС "Кардам-2" - текущ ремонт, 
чрез преизолиране на антикорозионното покритие 
на входно-изходни шлейфи

700 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

11

Проектиране и изграждане на бетонен праг при 
прехода на Транзитния газопровод за Гърция и 
Македония и на Магистралния газопровод през 
р.Луда Яна

635 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

12

Изпълнение на външно ел.захранване, трафопост 
20/0.4 kV за административната сграда на ЦУ на 
"Булгартрансгаз" ЕАД, реконструкция на 
съществуващо главно разпределително табло (ГРТ) 
и кабелни линии НН

950 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

3



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 

период
вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

13
Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж "Реконструкция на 
обвръзка при КС "Странджа""

1 320 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

14
Ремонт на магистрален газопровод северен 
полупръстен, чрез подмяна на тръбни участъци

7 000 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

15

Изграждане на покрити складове за тръби, 
Обособена поз. 1: Покрити складове за тръби - 
ЮИЕР " Стара Загора " и КС " Лозенец "; Обособена 
поз. 2: Складова база "Яна" -покрит склад за тръби 
и оборудване

1 160 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

               67 528                        -       

1
Консултантска дейност на Обвръзка в
реверсивен режим на ТГ1 при КС "Лозенец"

                     60     открита процедура чл. 132 от ЗОП

2
Рамково споразумение за поддържане на 
сервитутите на газопроводите през горски 
територии и необработваеми земи

690 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

3
Осигуряване на GPS услуги за проследяване на 
автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД

120 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

4

Абонаментно сервизно обслужване на 
пожароизвестителни и пожарогасителни системи, 
пожарни кранове, пожарни хидранти, димни 
люкове, носими и возими пожарогасители.

229 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

5
Абонаментно поддръжане на системите за 
измерване на количеството и качеството на 
природен газ в ГИС "Странджа"

1 500 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

6 Поддръжка на машини за STOPLLE операции 280 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

7
Вътрешнотръбна инспекция на участъци от 
газопреносната система

800 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

8
Обновяване на телеметричната система на 
сондажите в ПГХ Чирен

350 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

9 Обследване на шлефи на компресорни станции 2 000 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

10
Ремонт и следгаранционно поддържане на 
разходомери за газ

85 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

11 Профилактика на продуктивната зона на сондажи 1 150 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

12
Изследвания за оценка на техническия и 
продуктивен статус и интервенция за повишаване 
продуктивността на сондажите

3 300 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

13
Вътрешнотръбна инспекция на ГО от НГПМ -273 км 
и Ду 520/530

500 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

14
Извършване на дефектация на газотурбинен
двигател

170 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

Общо разходи за строителство
ІІІ. Разходи за услуги

4



предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 
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вид процедура 

по ЗОП

правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
ред

Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

15
Ремонт и супервизия при демонтаж и обратен 
монтаж на уплътнения Tandem T.28 BD

400 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

16 Извършване на V3 инспекция на ГТД ТНМ 1304/11 6 000 Открита процедура чл. 132 от ЗОП             5 993     2018-2019
Открита 
процедура

чл. 132 от 
ЗОП

17

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

120 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

18

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строежи към системата за пренос на 
природен газ: Позиция 1 -  Възстановяване на 
земното покритие на Транзитния газопровод за 
Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на 
с.Венковец, общ.Ихтиман Позиция 2 -  Изграждане 
на бетонен праг при прехода на Транзитния 
газопровод за Гърция и Македония и на 
Магистралния газопровод през р.Луда Яна Позиция 
3 -  Защитно съоръжение на р.Тополница при 
с.Калугерово, обл.Пазарджик при преход през 
Транзитен и Магистрален газопроводи.

32 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

19

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строежи към системата за пренос на 
"Булгартрансгаз" ЕАД. Позиция 1 -  Ново външно 
ел. захранване на ГИС "Лом - Черковна" Позиция 2 -
АГРС Самоков - ново външно ел.захранване 
Позиция 3 -  ГРС " Страшимирово " - външно 
ел.захранване

16 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

20
Упражняване на Консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за обект: "КС "Вълчи дол" -ремонт КРУ 
6 kV"

20 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

21

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за следните обекти, Обособена поз. 1: 
Покрити складове за тръби - ЮИЕР " Стара Загора " 
и КС " Лозенец "; Обособена поз. 2: Складова база 
"Яна" -покрит склад за тръби и оборудване, 
Обособена поз. 3: СЗЕР Ботевград -вертикална 
планировка на новообособен имот и изграждане на 
навес - склад с ел.телфер

37 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

22

Изработване на инвестиционен проект за обект 
"ПГХ "Чирен" - система за разделяне на пластови 
флуиди и продухвания газ вследствие на 
дрениране (продухване) на шлейфите на 
сондажите и останалите технологични съоръжения 
на ПГХ

100 Публично състезание чл. 176 от ЗОП
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предмет (описание на разхода)
 прогнозна стойност 
(хил. лв. без ДДС) 

вид процедура по ЗОП
правно основание по 

ЗОП

 фактическа 
стойност (хил. 
лв. без ДДС 
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правно 
основание 
по ЗОП

1 2                           3     4 5                      6     7 8 9 10

Номер по 
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Разходи за доставки, строителство и услуги, които дружеството възнамерява да извърши през отчетния период*
Извършени разходи със същия обект и предмет през 

предходен отчетен период

Забележка

23
Изработване на инвестиционен проект за Вътрешна 
ел.инсталация на Централно управление на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

20 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

24

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: "Оптична кабелна линия 
към преносен (магистрален) газопровод в участъка 
КС "Вълчи дол" - ЛКВ "Преселка""

20 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

25
Обследване и проектиране на опорната система на
обекти "Индивидуална сепарация" и " Площадка за
разходомери " към ПГХ "Чирен"

100 Публично състезание чл. 176 от ЗОП

26
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за строеж: "Реконструкция на обвръзка 
при КС "Странджа""

20 Открита процедура чл. 132 от ЗОП

               18 119                  5 993     
             101 187                11 183     

* Разходите, които е планирано да бъдат извършени за посочените в таблицата обществени поръчки не обхващат единствено отчетния период 01.01.2020-31.12.2020 г. 
Това са разходи, които в повечето случаи в зависимост от спецификата на конкретния проект имат средносрочен характр, т.е. същите ще бъдат извършвани частично в текущия отчетен период,
 а друга част от тях в следващи отчетни периоди.

Таблица 1, съдържаща обобщена информация за планираните разходи за доставки, строителство и услуги
за периода 01.01.-31.12.2020 г.

Таблица 2, с информация за стойността на извършените разходи през предходния отчетен период 

Общо разходи

Забележка:

Програма
Планирани разходи за доставки, строителство и услуги за периода 

01.01. – 31.12.2020 г. (в хил. лева, без ДДС)

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 36 349

Програма

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

1 573 759

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка 47 745

Годишна програма за Инвестиции 1 489 665

Общо разходи за услуги

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка 7 229

Разходи за доставки, строителство и услуги 
за периода 01.01. – 31.12.2019 г. (в хил. лева, без ДДС)

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна подготовка, 
Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

146 166

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Годишна програма за Инвестиции

138 937
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