
Период на отчитане: 01.01.2017 до 31.03.2017

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

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на 
договора

Забележка

I. Разходи за доставки

1
Доставка на активна електроенергия с Координатор на 
балансираща група -

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 170-001 1 844              -  -  -  -  -  -  -

2

Доставка на резервни части за газотурбинен привод 
(ГТП) АИ-336-2-8
Обособена позиция № 2: Доставка на резервни части 
за БУМЭКС

 -
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 160-101 80                  2779 15.03.2017 Симатекс ЕООД 200704348 72
180 

календарни 
дни 

 -

Общо разходи за доставки 1 924            72               
II. Разходи за строителство
III. Разходи за услуги

1

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на “Булгартрансгаз” 
ЕАД - Обособена позиция № 1 с наименование - 
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на 3 обекта на „Булгартрансгаз” 
ЕАД: 
1. Северозападен експлоатационен район „Ботевград“ 
и Ремонтна база  Ботевград“, гр. Ботевград, област 
Софийска;
2. КС „Полски Сеновец“, с. Полски Тръмбеш, област 
Велико Търново;
3. Подземно газохранилище „Чирен“, с. Чирен, община 
Враца, област Враца.

-
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 160-016 1 237             2756 28.02.2017
Сириус 
Секюрити ООД

202755334 - 36 месеца

Общата стойност 
на договора ще 
бъде известна 
след неговото 
приключване, тъй 
като 
възложителят 
заплаща месечна 
сума от 710 лева 
за един 
охранител.

2

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на “Булгартрансгаз” 
ЕАД - Обособена позиция № 3 с наименование - 
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на 4 обекта на „Булгартрансгаз” 
ЕАД: 
1. Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. 
София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, област София;
2. Складова база „Яна“, с. Яна, община Кремиковци, 
област София;
3. Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“, с. 
Стамболово, област 
Софийска; 
4. КС „Петрич“, землище на с. Рупите, община Петрич, 
област
Благоевградска;

-
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 160-016 1 201             2757 28.02.2017
Сириус 
Секюрити ООД

202755334 - 36 месеца

Общата стойност 
на договора ще 
бъде известна 
след неговото 
приключване, тъй 
като 
възложителят 
заплаща месечна 
сума от 720 лева 
за един 
охранител.

№ по 
ред

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



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

 Прогнозна 
стойност на 
поръчката 

(хил.лв. без ДДС) 

 Стойност на 
договора 

(хил.лв. без 
ДДС) 

Срок на 
договора

Забележка
№ по 
ред Номер и дата на договора

Изпълнител - наименование и 
ЕИК

3

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на “Булгартрансгаз” 
ЕАД - Обособена позиция № 4 с наименование - 
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на 3 обекта на „Булгартрансгаз” 
ЕАД: 
1. Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“, 
с. Загоре, област Стара Загора;
2. КС „Лозенец“ с. Ветрино, община Стралджа, област 
Ямбол;
3. КС „Странджа“ с. Горска Поляна, община Болярово, 
област Ямбол.

-
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 160-016 962                2752 28.02.2017 Елитком 95 ЕАД 121054073 - 36 месеца

Общата стойност 
на договора ще 
бъде известна 
след неговото 
приключване, тъй 
като 
възложителят 
заплаща месечна 
сума от 700 лева 
за един 
охранител.

4 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П -
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 170-007 2 850             - - - - - - -

5

Периодична метрологична проверка и ремонт на 
средства за измерване Обособена Позиция 1 - 
Последваща периодична проверка и проверка желание 
на разходомери за газ (турбинни и ротационни)

-
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 160-081                  100     2802 28.03.2017 Флоутест ЕООД 103939037 100              
730 

календарни 
дни

-

6

Периодична метрологична проверка и ремонт на 
средства за измерване- Обособена Позиция 2 - 
Последваща периодична проверка и проверка по 
желание на електронни коригиращи устройства за обем

-
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 160-081 145                2798 22.03.2017 Унисист ООД 831103846 145              
730 

календарни 
дни

-

7

Периодична метрологична проверка и ремонт на 
средства за измерване Обособена Позиция 4 - 
Следгаранционна поддръжка и ремонт на електронни 
коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични 
електронни преобразуватели за разход на газ

 -
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 160-081 80                  2799 22.03.2017 сист Инженеринг 121224604 80
730 

календарни 
дни

 -

Общо разходи за услуги 6 575            325             
Общо разходи 8 499            397             

Таблица с обобщена информация по колона "3"

Програма

ОБЩО Годишни програми за Прединвестиционна 
подготовка, Инвестиции и Експлоатационна поддръжка

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка

Годишна програма за Инвестиции

* Забележка: Информацията, изискуема съгласно колона №3 за извършените разходи през периода 01.01.-31.03.2017 г., които включват разходи въз основа на възложени обществени поръчки през отчетния период и възложени обществени 
поръчки през предходни отчетни периоди, е представена в Приложената по-долу таблица, в която разходите в обобщен вид са групирани според класификацията на програмите в дружеството, одобрени от Управителния съвет и Надзорния съвет 
на дружеството.

Годишна програма за Експлоатационна поддръжка

Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.01. – 
31.03.2017 г. (в хил. лева, 

без ДДС)

4 122

0

3 363

759


