
Период на отчитане: 01.01.2019 до 31.12.2019

№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид процедура 
по ЗОП

Правно основание 
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непровеждане
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поръчки/
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(хил.лв. без 
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(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на договора Забележка

1 Доставка на мулчер машина
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0002/170-091

650            - - - - - -
Процедурата е 
прекратена

2 Доставка на ултразвукови разходомери за газ
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0016/190-020

180            - - - - - - -

3
Доставка на манометри
Обособена позиция № 1 Доставка на мaтометри

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0015/190-023

39              - - - - - -
Процедурата по 

обособена позиция № 
1 е прекратена

4
Доставка на манометри
Обособена позиция № 2 Доставка на дълбочинни 
мaнометри

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0015/190-023

60              4076 03.07.2019
Катинчаров и С-ие 
Симекс АБВ СД

*020752302 59                10 дни -

5 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0013/190-016

170            - - - - - -
Процедурата е 
прекратена

6 Доставка на резервни части за UPS
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0017/190-018

250            - - - - - -
Процедурата е 
прекратена

7
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0059/180-088

472            3704 04.01.2019
Унисист 

Инженеринг ООД
121224604 471               60 календарни дни -

8

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици - 
Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на климатици за сървърно помещение и АТЦ 
в Централно управление на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0057/ 180-074

36              3726 22.01.2019
Булклима 

Инженеринг ЕООД
202373982 31                

30 календарни дни от датата на 
уведомление за разрешен достъп от 

ДАНС
-

9

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици - 
Обособена позиция № 2 Доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на климатици за нуждите на 
„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0057/ 180-074

170            3727 22.01.2019
Булклима 

Инженеринг ЕООД
202373982 156               45 календарни дни -

10
 Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 1 - 
„Доставка на газова арматура за природен газ“ -
11 вида с общо количество 101 броя;

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0067/180-105

694            3813 01.03.2019
Литва Лимитид 

ЕООД
201130536 693               60 календарни дни -

11

Доставка на система за изолиране на газопроводи- 
Обособена позиция № 1 „Доставка на система за полагане 
на изолационно покритие и оборудване за полагане и 
ремонт на изолация ";

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0004/180-115

128            4000 15.05.2019
Интер Транс 

Инженеринг ЕООД
204918844 127               15 дни -

12
Доставка на система за изолиране на газопроводи- 
Обособена позиция № 2 „Доставка на маншети “;

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0004/180-115

39              4021 30.05.2019 Бетта Контех ООД 200099276 38                1 ден -

13
 Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 1 - 
„Доставка на турбинни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 180-109

27              3919 02.04.2019 Газтерм ООД 130491652 27                175 дни -

14
 Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 2 - 
„Доставка на ротационни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 180-109

81              3920 02.04.2019 Газтерм ООД 130491652 88                175 дни -

15
Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в 
системата

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0014/190-022

100            4058 19.06.2019
Линде Газ 

България ЕООД
130418266 60                от 12.08.2019 г. до 23.08.2019 г. -

16
Доставка на оборудване за подобряване на 
функционалността на Blade центъра и сигурността на 
данните във виртуална среда

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0019/190-014

220            4057 19.06.2019
Ай Би ЕС -

България ЕООД
131086564 212               

30 календарни дни от датата на 
уведомление за разрешен достъп от 

ДАНС
-

17
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
водоохлаждащ термопомпен агрегат с въздушно охлаждане

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0058/ 180-071

75              3966 16.04.2019
Булклима 

Инженеринг ЕООД
202373982 74                60 календарни дни -

18
Доставка на уреди за надземно електрометрично 
обследване на изолацията на газопроводи и откриване на 
активна корозия

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 170-087

78              3981 24.04.2019
Трейд Вижън БГ 

ЕООД
204350555 75                3 календарни дни -

19 Доставка на свежо турбинно масло ТП-32

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0025/190-065

70              4105 30.07.2019 ЗЕ - Жак ООД 201322885 70                60 дни -

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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20
Доставка на резервни части за система за автоматично 
управление "Турболог"

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0027/190-045

120            - - - - - -
Процедурата е 
прекратена

21
Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за 
котел

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0029/190-036

154            - - - - - -
Процедурата е 
прекратена

22
Платформа за резервиране на капацитет в точките на 
междусистемно свързване и вътрешни точки от 
газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП

 01351-2019-
0030/190-051

775            4233 01.11.2019

"ФеГеСе" 
Фьолдгьзсьлито 
Зарткьорюен 

Ресвентаршашаг

Европейски 
ДДС № на ЕС 

HU1254333
798               3 години

Месечна такса 11 000 
евро. В договора е 
придвидена опция за 
развитие на 
Платформата по заявка 
на Възложителя, за 
реализиране на промени 
извън Плана за 
развитие.

23 Доставка на тежкотоварен камион с кран (автокран)
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0031/190-059

659            - - - - - - -

24
Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напрежение

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0032/190-055

3 000          4181 03.10.2019 "Гранд Енерджи 
Дистрибюшън" ЕООД 201208860

12 месеца, считано от датата на 
първия регистриран график за 

доставка.  В договора е предвидена 
опционална възможност доставките и 
дейностите от предмета на договора 
да бъдат продължени за срок от 3 

месеца

Общата стойност на 
договора ще бъде 
известна след неговото 
приключване, тъй като 
възложителят заплаща 
месечна сума за 
изразходвана енергия на 
стойност от 118,30 лева 
за Mwh.

25 Доставка на регулатори на налягане
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0038/190-046

256            - - - - - - -

26
Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 
(джипове) за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0039/190-082

100            - - - - - - -

27 Доставка на манометри
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0087/190-087

70              - - - - - - -

28
Доставка на оборудване за създаване на лаборатория за 
киберсигурност и център за съхранение и резервиране на 
данни

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0047/190-063

196            - - - - - - -

29
Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за 
котел

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0048/190-093

154            - - - - - - -

30
Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или 
еквивалентно

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0049/190-099

180            4176 25.09.2019 Дани Трейд ЕООД 106622280 180               
70 дни след влизане в сила на 

договора

31 Доставка на автобуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0050/190-048

576            - - - - - - -

32 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

 01351-2019-
0023/190-056

30              4075 02.07.2019 Дани Трейд ЕООД 106622280 30                
70 дни след влизане в сила на 
договора

-

33 Доставка на газьол и дизелово гориво

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0024/190-068

30              4082 09.07.2019 Лего Трейд ЕООД 200542686 26                

доставката на дизелово гориво - 30 
дни след влизане в сила на договора; 
доставката на газьола е между 
01.10.2019г. до 30.11.2019 г.

-

34
Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско 
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0071/ 180-107

235            4103 30.07.2019
Симоне Рисърч 
Груп ООД

*063985195 233               до 60 месеца -

35
Демонтаж, ремонт с изработка на нови секции, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС 
„Вълчи дол“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0011/190-019

360            4097 29.07.2019
Централна 

енергоремонтна 
база ЕАД

831914037 281               
170 дни от датата на предаване на 
двигателя

-

36 Доставка на булдозер
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0009/180-120

450            4116 08.08.2019
Евромаркет 

Кънстракшън ЕАД
131433890 449               един ден -

37
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за 
природен газ“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

335             -  -  -  -  -  -  -

38
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи 
кранове за ГТКА“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

60               -  -  -  -  -  -  -

39
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични 
кранове“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

10               -  -  -  -  -  -  -
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40
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 4 „Доставка на трипътен клапан 
Клориус“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

6                 -  -  -  -  -  -  -

41
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 5 „Доставка на вентил двупътен с 
електрически изпълнителен механизъм“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

22               -  -  -  -  -  -  -

42
Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 6 „Доставка на шибърни кранове“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0051/190-094

62               -  -  -  -  -  -  -

43

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               -  -  -  -  -  -  -

44

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               -  -  -  -  -  -  -

45

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               -  -  -  -  -  -  -

46 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0053/190-096

171             -  -  -  -  -  -
Процедурата е 
прекратена

47 Доставка на филтри
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0056/190-106

85               -  -  -  -  -  -  -

48

 Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД,
обособена позиция1:  Доставка горива за автомобили чрез 
карти за безналично плащане в зона А 

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
връзка с чл. 79, 
ал. 1, т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0057/190-107

625            4221/838 22.10.2019 "Бент ойл" АД 200852966 551  -  -

49

 Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД,
обособена позиция 2: Доставка горива за автомобили чрез 
карти за безналично плащане в зона Б 

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 във 
връзка с чл. 79, 
ал. 1, т. 7 от ЗОП

 01351-2019-
0057/190-107

625            4222/839 22.10.2019 "Петрол" АД 831496285 563  -  -

50
Доставка на употребявани автомобили с висока 
проходимост 4х4 (джипове) 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0060/190-120

120             -  -  -  -  -  -
Процедурата е 
прекратена

51 Доставка на автобус 22+1 места 
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0059/190-100

155             -  -  -  -  -  -  -

52 Доставка на стоманени тръби
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0058/190-092

280             -  -  -  -  -  -  -

53
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за 
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. 
ГМК

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0063/190-110

1 500           -  -  -  -  -  -  -

54
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0067/190-128

407             -  -  -  -  -  -  -

55 Доставка на резервни части за UPS
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0071/190-095

250             -  -  -  -  -  -  -

56
Доставка на употребявани автомобили с висока 
проходимост 4х4 (джипове) 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0073/190-134

120             -  -  -  -  -  -  -

57 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0075/190-131

171             -  -  -  -  -  -  -

58
Доставка и внедряване на информационна система 
„Платформа за търговско диспечиране“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0076/190-117

3 323           -  -  -  -  -  -  -

59 Доставка на компютърна техника
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0079/190-140

199             -  -  -  -  -  -  -

60
Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 
на 2 броя аварийни дизелови генератори

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0018/190-017

400            4188 09.10.2019
"Европроект 
копресорс" АД

130185141 398               60 дни -

61
Доставка на резервни части и консумативи за 
газомотокомпресор (ГМК)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0036/190-078

205            4238 06.11.2019
"Трейд Сейф 
Технолоджи" 

ЕООД
204108897 205               30 дни -



№ 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 ЗабележкаНомер и дата на договора
Изпълнител - наименование и 

ЕИК

62
Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за 
принтери, факс - апарати и копирни машини

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0028/190-057

150            4240 06.11.2019 "Роел-98" ООД 121798467 150               

до 12 месеца, считано от датата на 
подписване на договора, освен в случай, 
че не е достигната посочената в договора 
стойност, след писмено уведомление от 
Възложителя, за срок определен в 

уведомлението

-

63 Доставка на люкове за пускова и приемни камери
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0026/190-039

141            4241 08.11.2019 "Хийт Булгаз" ООД 130005495 140               - -

64 Доставка на компютърна техника
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
01351-2019-
0005/180-114

209            4272 28.11.2019 "А1 България" ЕАД 131468980 220               7 дни

65
Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на 
двугредов мостов кран 10т в КС „Вълчи дол”.

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0035/190-040

470            4289 11.12.2019
"Краностроене-

инженеринг" ЕООД
831641446 460               180 дни -

21 184        6 865            

1
Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране
на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0042/180-037

152 128      3814 01.03.2019 ДЗЗД Газ Турбайн 177342494 151 829

965 кал. дни от датата на подписване 
на договора до подписване на Акт 

обр. 15 (Констативен акт за 
установяване годността за приемане 

на строежа) за трите строежа

 -

2

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за 
Гърция и Транзитния газопровод за Македония в 2 
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 
1:Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Укрепително съоръжение на Транзитния 
газопровод за Македония при пресичането на р. Струма на 
ПК 302+08 до с. Гирчевци, община Кюстендил” 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0052/180-049

472            3854 14.03.2019
Сдружение 
Трансгаз 2018

177337401 459               

154 кал.дни от датата на подписване 
на договора до подписване на 
Канстативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа 

обр. 15

 -

3

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за 
Гърция и Транзитния газопровод за Македония в 2 
обособени позиции, както следва:  Обособена позиция № 
2: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация 
на строеж „Укрепително съоръжение при прехода на 
Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска на ПК 
33,3 до с. Българчево, община Благоевград”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0052/180-049

283            3855 14.03.2019
Сдружение 
Трансгаз 2018

177337401 275               

123 кал. дни от датата на подписване 
на договора до подписване на 
Канстативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа 

обр. 15

 -

4

„Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното 
покритие на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС 
„Лом Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с.Иванча и 
с.Патреш”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0072/180-101

390            3874 20.03.2019 Про Арм ЕООД 131453327 380               

30 кал.дни от датата на подписване на 
протокол за откриване на строителната 
площадка до датата на подписване на 
Константивен протокол за установяване 
ползване на строежа без забележки и 
следва да е изпълнен до 30.04.2019 г.

-

Общо разходи за доставки

II. Разходи за строителство
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5
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Пускова и приемна камери на газопроводно 
отклонение „Бургас““

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0064/180-063

1 500          3990 08.05.2019
Инмат София 

ЕООД
203093410 1 475            

194 календарни дни, считано от 
датата на подписване на договора до 
датата на подписване на Констативен 
акт за установяване годността за 

приемане на строежа 

-

6

Проучване, проектиране, доставки (с изключение на тези 
предоставени от Възложителя), изграждане и въвеждане в 
експлоатация на строеж: Пускова и приемна камери на 
газопроводно отклонение (ГО) Димитровград

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0033/190-031

1 043          - - - - - - -

7 „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0042/190-067

1 650          - - - - - - -

8

Изграждане на обект „Разширение на газопреносната 
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на 
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската 
граница", етап "Линейна част"

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0075/180-100

2 286 000   4156 18.09.2019
Обединение 
"Консорциум 
Аркад" 

177367106 2 155 722     

615 календарни дни, до подписване 
на последния Констативен акт за 
установяване годността за приемане 
на строежа (образец 15)

Срокът за изпълнение 
започва да тече след 
получаване на 
Възлагателно писмо 
от Изпълнителя за 
възлагане на 
дейностите от 
предмета на договора

9
Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ 
„Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0074/190-069

1 775           -  -  -  -  -  -  -

10
Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 
ОС „Вълчи дол“ - ЛКВ „Преселка“ и проектиране и 
изграждане на оптична кабелна линия към него

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0078/190-135

46 777         -  -  -  -  -  -

11

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите 
материали и оборудване, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова 
Провадия“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0022/190-038

351 636      4183 03.10.2019
ДЗЗД "Ферощал 
Балкангаз"

177392369 350832

За етап КС "Расово" - 709 кал.дни от 
датата на подписване на договора до 
датата на подписване на Констативен 
акт за установяване годността за 
приемане на строежа (обр.15)
За етап КС "Нова Провадия" - 713 
кал.дни от датата на подписване на 
договора до датата на подписване на 
Констативен акт за установяване 
годността за приемане на 
строежа(обр.15)

-

12

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 
ОС Беглеж–КВ Дерманци–КВ Батулци–КВ Калугерово, 
Етапи: Газопровод от ОС Беглеж до КВ Дерманци; 
Газопровод от КВ Дерманци до КВ Батулци; ОС Беглеж

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0010/190-006

67 480        4220 25.10.2019
ДЗЗД "Канпайп 
интернационал"

177397099 67 231          

459 кал.дни от датата на подписване 
на протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво за 
строежи на техническата 
инфраструктура (обр.2а) за строеж: 
Етап 2 (Преносен газопровод от КВ 
„Дерманци“ до КВ „Батулци“), до 
датата на подписване на Констативен 
акт за установяване годността за 
приемане на строежа (обр. 15) за 
етапа от обекта, който последен ще 
се изгради

13
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Реконструкция и разширение на ГРС 
„Страшимирово““

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0043/190-086

897            4268 27.11.2019
"Главболгарстрой" 

АД
831652485 896

165 кал.дни, считано от датата на 
подписване на договора до датата на 
подписване на Констативен акт за 
установяване годността за приемане 
на строежа (Обр. 15) 

-

2 912 031   2 729 099     Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги
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1

Дейности по придобиване на вещни права (собственост, 
учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към 
системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” 
ЕАД в 4 обособени позиции
Обос.поз.№ 1: Дейности по придобиване на вещни права 
(собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за 
обект: „Преносен газопровод до Разлог и Банско”

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0021/190-007

75              - - - - - - -

2

Дейности по придобиване на вещни права (собственост, 
учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към 
системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” 
ЕАД в 4 обособени позиции
Обос. поз.№ 2: Дейности по придобиване на вещни права 
(собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за 
обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0021/190-007

105            - - - - - - -

3

Дейности по придобиване на вещни права (собственост, 
учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към 
системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” 
ЕАД в 4 обособени позиции
Обос.поз. № 3: Дейности по учредяване на сервитут за 
обект: „Преносен газопровод до Свищов”

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0021/190-007

60              - - - - - - -

4

Дейности по придобиване на вещни права (собственост, 
учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към 
системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” 
ЕАД в 4 обособени позиции:
Обособена позиция № 4: Дейности по придобиване на 
вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) 
върху имоти за обект: „Газопроводно отклонение 
„Търговище” – DN 250, PN 5,4 MPa”“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0021/190-007

27              4106 02.08.2019
Адвокатско 

дружество "Петков 
и Петков"

176853728 24                210 дни -

5

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията за обект: 
„Разширение на газопреносната мрежа в участъка от 
българо-турската граница до компресорна станция 
”Странджа”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0047/180-060

410            3725 18.01.2019
Стройконсулт - ГН 

99 ЕООД
130007553 298               

От датата на получаване на възлагат. 
писмо от Изпълнителя, за възлагане от 
Възложителя на дейностите по предмета 
на договора и е със срок на действие до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения по договора, но за не повече 

от 2 г. от датата на получаване на 
възлагт.писмо.

 -

6

Следгаранционна поддръжка на шест броя 
газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с 
газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други 
агрегати и системи на ГТКА

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0066/180-046

2 000          3971 18.04.2019
Тюрбайнс Спеър 
Партс Сървисиз 
Партнърс ООД

205286066 2 000            24 месеца -

7

Обслужване и поддръжка на информационната система 
WPS 32 за събиране, архив и визуализация на 
технологична информация от газопреносната система на 
"Булгартрансгаз" ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0001/180-051

440            4001 15.05.2019
ЕТ Иста - Юлий 

Панков
*040204530 440               

2 години, считано от датата на 
уведомление за разрешение за 

достъп до обекта
-

8

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и 
интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, 
или еквивалентни, на два участъка от магистрален 
газопровод DN 711 (28”)

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0008/190-008

2 899          3985 30.04.2019 Симатекс ЕООД 200704348 2 899            
210 календарни дни след предаване 

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

ЕИК

9

Проучване, инвестиционно проектиране - фаза технически 
проект и всички необходими дейности за получаване на 
разрешения за строеж за три технологични връзки на 
обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) 
газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна 
част“ към съществуващата газопреносна мрежа

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0007/190-002

120            3987 03.05.2019
Химкомплект - 
Инженеринг АД

*000632345 105               
80 календарни дни след датата на 
получаване от изпълнителя на 

възлагателно писмо
-

10
Обновяване на системата за управление на технологичните 
процеси в ПГХ „Чирен“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0060/180-093

700            3989 08.05.2019
Брайт Инженеринг 

ООД
103327353 689               

17 месеца, считано от датата на 
уведомление за получено 

разрешение за достъп до обекта
-

11

Последваща периодична проверка и проверка по желание 
на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и 
електронни коригиращи устройства за обем тип 2- 
Обособена позиция № 1 - Последваща периодична 
проверка и проверка по желание на разходомери за газ 
(турбинни и ротационни)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0020/190-024

100            4042 11.06.2019 ФЛОУТЕСТ ЕООД 103939037 100               

12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на сключването му или до 

достигане на максимално 
допустимата стойност на договора

-

12

Последваща периодична проверка и проверка по желание 
на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и 
електронни коригиращи устройства за обем тип 2- 
Обособена позиция № 2 - Последваща периодична 
проверка и проверка по желание на електронни 
коригиращи устройства за обем тип 2.

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0020/190-024

165            4034 07.06.2019 Унисист ООД 831103846 165               

12 (дванадесет) месеца, считано от 
датата на сключването му или до 

достигане на максимално 
допустимата стойност на договора

-

13

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията за нови 
регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи 
технологични съоръжения

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0054/180-007

80              4055 13.06.2019
Бул Строй контрол 
Инженеринг/БСК 
Инженеринг АД

130188559 41                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 5 (пет) години, считано от 
датата на сключване на договора

 -

14

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строежи от системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Реконструкция на 
газопроводно отклонение „Враца - 1“ в участъка от Кранов 
възел 4 до ПГХ „Чирен“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

65              4010 28.05.2019
Стройконсулт- ГН 

99 ЕООД
130007553 63                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 5 (пет) години, считано от 
датата на сключване на договора

 -

15

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строежи от системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции: Обособена 
позиция № 2: Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Газопроводно отклонение 
„Търговище“ - DN 250, PN 5,4 MPa“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

65              4066 28.06.2019
Обединение 

"Надзор КСС-РИ-
ДВБ"

177356113 59                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 5 (пет) години, считано от 
датата на сключване на договора

 -

16

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строежи от системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции: Обособена 
позиция № 3:  Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „АГРС „Ловеч“  – 
реконструкция “ 

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

20              4014 29.05.2019
Контрол 

Инженеринг АД
121911580 18                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 5 (пет) години, считано от 
датата на сключване на договора

 -

17

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строежи от системата за пренос на природен газ на 
„Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции: Обособена 
позиция № 4:  Упражняване на консултантска дейност по 
чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Компресорна станция 
„Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към 
Компресорен цех

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0051/180-064

20              4009 28.05.2019
Бул Строй контрол 
Инженеринг/БСК 
Инженеринг АД

130188559 10                

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 5 (пет) години, считано от 
датата на сключване на договора

 -



№ 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 ЗабележкаНомер и дата на договора
Изпълнител - наименование и 

ЕИК

18
Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията за етап „КС 
Расово” и етап „КС Нова Провадия”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0034/190-090

750            - - - - - - -

19

Преоборудване на горивната система с нискоемисионни 
горивни камери и модернизация на системата за 
автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател 
(ГТД) тип ТНМ 1304

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0041/190-054

5 000          - - - - - - -

20
Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател 
(ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) № 
2055 и силова турбина (СТ) № 2056

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0040/190-052

6 000          - - - - - - -

21
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределена в четири обособени позиции

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0045/190-037

6 665          - - - - - - -

22

Упражняване на авторски надзор по време на 
строителството за обект: „Разширение на газопреносната 
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на 
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската 
граница“, етап: „Линейна част“

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

Чл. 138, ал. 1 във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП

 01351-2019-
0046/190-085

100            4177 26.09.2019
Обединение 
"Енсол газ"

177312775 100

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

-

23

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за нови строежи 
към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с три 
обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен 
газопровод до Свищов“ 

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0053/180-004

59              4079 08.07.2019
"Контрол 

Инженернг" АД
121911580 33                

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

 -

24

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за нови строежи 
към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с три 
обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 2: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен 
газопровод до Банско и Разлог 

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0053/180-004

78              4077 05.07.2019
"Стройконсулт ГН-

99" ЕООД
130007553 76                

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

 -

25

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за нови строежи 
към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с три 
обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 3:Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен 
газопровод до Панагюрище и Пирдоп“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0053/180-004

117            4139 04.09.2019 "ЕКО БУЛ" ДЗЗД 176459886 52                

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

 -

26

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи 
в горски теитории
Обособена позиция № 1 - Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и 
храсти при СИЕР Вълчи дол

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0037/180-070

222            4131 23.08.2019
Ековат-България 

ЕООД
201098985 215               

73 дни от уведомление за маркиране 
оста на газопровода

 -

27

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи 
в горски теитории
Обособена позиция № 2 -Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и 
храсти при СЗЕР Ботевград

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0037/180-070

259            4132 23.08.2019
Ековат-България 

ЕООД
201098985 250               

83 дни от уведомление за маркиране 
оста на газопровода

 -



№ 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 
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поръчката 

(хил.лв. без 
ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

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

ЕИК

28

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от ЗУТ за обект: „Разширение на газопреносната 
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на 
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската 
граница", етап "Линейна част"

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0012/190-013

2 500          4138 03.09.2019
ДЗЗД "ГИН 
Консорциум"

177384384 2 442            

От датата на получаване на 
Възлагателно писмо от Изпълнителя 
за възлагане от Възложителя на 
дейностите по предмета на договора 
и е със срок на действие до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения по договора, но 
за не повече от 3 (три) години от 
датата на сключването му.

-

29

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Североизточен експлоатационен район„Вълчи 
Дол“;

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

80              4145 05.09.2019
СЖС България 

ЕООД
*000653802 80                24 месеца -

30

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 2 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Югоизточен експлоатационен район „Стара 
Загора“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

75              4146 05.09.2019 Контролтест ООД 831805643 75                24 месеца -

31

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 3 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Северозападен експлоатационен район 
„Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Ремонтна база „Ботевград“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

85              4147 05.09.2019 Контролтест ООД 831805643 85                24 месеца -

32

Извършване на безразрушителен контрол, разпределен в 
четири обособени позиции:
Обособена позиция № 4 - Извършване на безразрушителен 
контрол за Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2019-
0006/180-116

60              4148 05.09.2019 Контролтест ООД 831805643 60                24 месеца -

33

Ремонт и следгаранционно поддържане на средства за 
измерване
Обособена позиция № 1 – Ремонт и следгаранционно 
поддържане на разходомери за газ (турбинни и 
ротационни)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0054/190-089

85               -  -  -  -  -  -  -

34

Ремонт и следгаранционно поддържане на средства за 
измерване
Обособена позиция № 2 - Ремонт и следгаранционно 
поддържане на електронни коригиращи устройства за обем 
тип 2 и вторични електронни преобразуватели за разход на 
газ

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0054/190-089

105             -  -  -  -  -  -  -

35
Прокарване на стационарни почвени мониторингови 
сондажи за провеждане на постоянен наземен газов анализ 
в контура на Чиренската структура

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0055/190-080

170             -  -  -  -  -  -  -

36
 Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт 
при служебните пътувания на служители на 
“Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0061/190-112

420             -  -  -  -  -  -  -

37
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строеж: ГРС "Страшимирово" - реконструкция и 
разширение

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2019-
0062/190-116

20               -  -  -  -  -  -  -

38

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на 
участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, обособена позиция 1: Вътрешнотръбна инспекция с 
интелигентни бутала с
MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500
(20”)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0064/190-111

200             -  -  -  -  -  -  -

39

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на 
участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД,обособена позиция 2: Вътрешнотръбна инспекция с 
интелигентни бутала с
ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни,
на два участъка Ду 1000 (40”)

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0064/190-111

4 300           -  -  -  -  -  -  -



№ 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 ЗабележкаНомер и дата на договора
Изпълнител - наименование и 

ЕИК

40

Провеждане на независим технически одит на 
информационна система за събиране, архив и 
визуализация на технологична информация от 
газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2019-
0065/190-124

200             -  -  -  -  -  -  -

41

Упражняване на авторски надзор по време на 
строителството на технологични връзки за обект 
„Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) 
газопровод до българо-сръбската граница“,етап „Линейна 
част"

договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

чл. 138, ал. 1 от 
ЗОП във връзка с 
чл. 79, ал. 1, т. 3 

от ЗОП

01351-2019-
0066/190-127

30               -  -  -  -  -  -  -

42
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

614             -  -  -  -  -  -  -

43
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               -  -  -  -  -  -  -

44
Следгаранционна поддръжка и ремонт на фискалната 
система за контрол, измерване и визуализация на ГИС Русе-
Междусистемна връзка България-Румъния

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0070/190-125

90               -  -  -  -  -  -  -

45

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
Обос.поз.1: Упражняване на строителен надзор съгл. чл. 
166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: Подмяна на преносен 
(магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ 
„Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”; Строежи: 
„Етап 1 – Преносен газопровод от ОС „Беглеж” до КВ 
„Дерманци””; „Етап 2 – Преносен газопровод от КВ 
„Дерманци“ до КВ „Батулци””; „Етап 4 – ОС „Беглеж””

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0072/190-032

111             -  -  -  -  -  -  -

46

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
 Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен 
надзор съгл.чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Магистрални 
и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за 
Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от 
Газоизмервателна Станция „Дупница” до границата с 
Република Гърция”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0072/190-032

20               -  -  -  -  -  -  -

47

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Обособена позиция № 3: Упражняване на строителен 
надзор съгл. чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: 
„Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ 
на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив” 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0072/190-032

6                 -  -  -  -  -  -  -

48

Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда и оценка на степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони за 
етап „КС Нова Провадия”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0077/190-138

200             -  -  -  -  -  -  -

49

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 
обект: „Модернизация на 3 компресорни станции, чрез 
интегриране на 4 броя нискоемисионни 
газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)“

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0055/180-078

560            4182 03.10.2019
Обединение "Ем 
Ди Ай - Екип-МГ"

177384162 419

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 сключването му

 -

50
 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на 
автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2019-
0003/180-118

120            4236 05.11.2019 "А1 България" ЕАД 131468980 119

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от 
страните задължения, но за не 
повече от 27 (двадесет и седем) 
месеца, считано от датата на 
сключването му

 -

51
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
ЗУТ за строеж: „Пускова и приемна камери на 
газопроводно отклонение „Бургас“"

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2019-
0037/190-041

35              4310 19.12.2019
"Контрол 

инженеринг" АД
121911580 17

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 сключването му

-

36 785        10 934          Общо разходи за услуги



№ 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 ЗабележкаНомер и дата на договора
Изпълнител - наименование и 

ЕИК

2 970 000   2 746 898     

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.10.2019 до 31.12.2019 (по предварителни счетоводни данни за четвърто тримесечие

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. - 31.12.2019 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 01.01.-31.12.2019 г.", са в размер на 462 315 хил.лева

145 197

137 968

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. 

7 229

* Забележки:
1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.12.2019 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. 

* Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.01. – 31.12.2019 
г. (в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи


