
Период на отчитане: 01.01.2019 до 31.03.2019

№ 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 мулчер машина
публично 
състезание

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

650             - - - - - - -

2 Доставка на система за изолиране на газопроводи
публично 
състезание

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

167             - - - - - - -

3 Доставка на компютърна техника публично 
състезание

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

209             - - - - - - -

4 Доставка на булдозер публично 
състезание

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

450             - - - - - - -

5 Доставка на ултразвукови разходомери за газ публично 
състезание

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

180             - - - - - - -

6 Доставка на манометри
публично 
състезание

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

450             - - - - - - -

7 Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в 
системата

публично 
състезание

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

100             - - - - - - -

8 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже публично 
състезание

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

170             - - - - - - -

9 Доставка на резервни части за UPS публично 
състезание

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

250             - - - - - - -

10
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             - - - - - - -

11
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             - - - - - - -

12
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 -

13

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

-

14

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 -

15
 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 -

4 618          1 351              

1

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         

2
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

 -

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



№ 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

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 № 
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

 -

4

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

 -

5

„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 годността 
за ползване на строежа 
без забележки и следва да 
е изпълнен до 30.04.2019 

г.

-

220 753       152 943           

1

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             - - - - - - -

2 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния 
парк на "Булгартрансгаз" ЕАД

публично 
състезание

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

120             - - - - - - -

3 Извършване на безразрушителен контрол публично 
състезание

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

300             - - - - - - -

4
Проучване, инвестиционно проектиране - фаза технически 
проект и всички необходими дейности за получаване на 
разрешения за строеж за три технологични връзки

публично 
състезание

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

120             - - - - - - -

5

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          - - - - - - -

6
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             - - - - - - -

7

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          - - - - - - -

8
Последваща периодична проверка и проверка по желание на 
разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни 
коригиращи устройства за обем тип 2

публично 
състезание

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

265             - - - - - - -

III. Разходи за услуги
Общо разходи за строителство



№ 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

9

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

публично 
състезание

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

267             - - - - - - -

10

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.

 -

7 681          298                 
233 052       154 592           

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2019 до 31.03.2019 (по счетоводни данни за първо тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

Общо разходи за услуги
Общо разходи

* Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.01. – 31.03.2019 
г. (в хил. лева, без ДДС)

9 057

8 055

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. 

1 002

* Забележка: Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.03.2019 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. 


