
Период на отчитане: 01.04.2020 до 30.06.2020

№ 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 софтуерни пакети за управление на електронна 
поща

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0047/200-066

97               Процедурата е 
прекратена

2 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

01351-2020-
0052/200-075

240             4583 09.06.2020 Лего Трейд ЕООД 200542686 240           70 дни от датата на влизане на договора в 
сила

3 Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напрежение

открита 
процедура

чл.132 от ЗОП 01351-2020-
0054/200-083

3 600          

4
Доставка и внедряване чрез наемане на система за 
централизирано управление и оптимизиране на ресурсите за 
печат и сканиране в структури на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0055/200-020

185             

5 Доставка на филтри
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2019-

0056/190-106
85               4495 10.04.2020 Бетта Контех ООД 200099276 85             90 календарни дни

6 Доставка на компютърна техника
публично 

състезание
чл. 176 от ЗОП 

01351-2019-
0079/190-140

199             4575 08.06.2020 А1 България ЕАД 131468980 198           10 календарни дни  -

7 Доставка на верижен багер
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0015/200-029
310             4598 18.06.2020 ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ 

АД
200358273 309           Срокът за доставка е 1 календарен дeн

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0018/200-033

147             4587 15.06.2020 Унисист 
Инженеринг ООД

121224604 145           60 дни

9 Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0024/200-048
150             4596 17.06.2020

Киа Моторс 
България- София 

ООД
204650474 150           

Срокът за доставка е 3 календарни дни, а 
гаранционният срок на всеки от 

автомобилите е 72 календарни месеца или 
200 000км пробег, който настъпи първо

10 Доставка на консумативи за метални очистни бутала
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2020-

0025/200-024
147             4604 19.06.2020 Симатекс ЕООД 200704348 145           60 дни

11 Доставка на еталонно оборудване за проверка на средства за 
измерване

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0035/200-014

480             4594 17.06.2020 Унисист 
Инженеринг ООД

121224604 479           60 календарни дни

12

Доставка на резервни части за поддръжка на автопарка на 
"Булгартрансгаз" ЕАД - Обособена позиция № 1 - Доставка на 
резервни части за леки, лекотоварни и товарни автомобили и 
автобуси

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0036/200-046

480             4567 29.05.2020 Автокомерс 93 ООД 101662883 480           24 месеца

13
Доставка на резервни части за поддръжка на автопарка на 
"Булгартрансгаз" ЕАД - Обособена позиция № 2 - Доставка на 
резервни части за пътно-строителна техника

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0036/200-046

120             4568 29.05.2020 Автокомерс 93 ООД 101662883 120           24 месеца

14 Доставка на регулатори на налягане
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП  01351-2019-

0038/190-046
256             4599 18.06.2020 Брайт инженеринг 

ООД
103327353 255           120 дни -

6 496          2 606        

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          

2
КС „Кардам – 1“ и КС „Кардам – 2“ – текущ ремонт чрез 
подмяна на антикорозионното покритие на входно – изходни 
шлейфи

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0045/200-061

700             

3

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ 
„Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС 
„Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 
1: Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в 
участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на 
СИЕР „Вълчи дол“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0051/200-074

329             

4

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ 
„Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС 
„Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 
2: Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски 
Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0051/200-074

955             

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



5

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ 
„Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС 
„Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 
3: Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - 
ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0051/200-074

1 236          

6

Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на 
магистрален газопровод – северен клон в две обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт чрез 
подмяна на антикорозионно покритие на магистрален 
газопровод – северен клон на територията на СЗЕР 
„Ботевград“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0050/200-073

3 040          

7

Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на 
магистрален газопровод – северен клон в две обособени 
позиции: Обособена позиция № 2: Текущ ремонт чрез 
подмяна на антикорозионно покритие на магистрален 
газопровод – северен клон на територията на СИЕР „Вълчи 
дол“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0050/200-073

760             

8 Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Електрическа подстанция 110/6kV, КС „Вълчи дол““

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0053/200-065

1 350          

9

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП   01351-2020-
0056/200-071

5 000          

10 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          4545 15.05.2020 Енвайро клийн 
ЕООД

203093500 1 668        

 197 календарни дни, считано от датата на 
подписване на Протокол за откриване на 
строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за строежа (Обр.2а)

Строително – монтажните 
работи могат да се 
изпълняват само в 
периода на технологичен 
престой 

11
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         4572 05.06.2020
ДЗЗД "ОС Вълчи 

дол" - ЛКВ 
"Преселка"

177435297 45 679       

 - За Строеж 1: „Подмяна на преносен 
(магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи 
дол“ – ЛКВ „Преселка““- 190 кал.дни, считано от 
датата на подписване на Протокол за откриване 
на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво (обр. 2/2а); 
- За изпълнение на дейностите, до получаване на 
разрешение за строеж, за Строеж 2: „Оптична 
кабелна линия към преносен (магистрален) 
газопровод в участъка КС „Вълчи дол“ – ЛКВ 
„Преселка““ - 141 кал.дни, считано от датата на 
подписване на договора до получаване на влязло 
в сила Разрешение за строеж за Строеж 2; 
- За изпълнение на демонтажни работи на 
изведения от експлоатация газопровод и за 
изпълнение на дейностите за Строеж 2, 
изпълнявани след откриване на строит.площадка - 
80 кал. дни от подписване на Констативен 
протокол за начало на изпълнението на 
демонтажните работи до датата на подписване на 
Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа /Обр. 15/ за Строеж 2

63 422         47 347       

1
Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната система, 
монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя 
трансформатори в КС „Полски Сеновец”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2020-
0046/200-063

140             Процедурата е 
прекратена

2

Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на разсеян 
магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на 
участък от газопреносната мрежа с външен диаметър DN720 
(28”) и дължина 129 км.

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0048/200-072

800             

3

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в две обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: 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“ 

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0049/200-069

20               

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги



4

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в две обособени позиции: Обособена 
позиция № 2: Упражняване на консултантска дейност по 
чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 
строеж „КС "Вълчи дол" - ремонт КРУ 6 kV“ 

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0049/200-069

20               

5

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 
1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: 
„Междусистемна газова връзка България – Сърбия на 
българска територия“
Обособена позиция 1 - Оценка за съответствие на 
инвестиционен проект - фаза технически проект; Обособена 
позиция 2 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект 
- фаза работен проект и упражняване на строителен надзор.

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0059/200-093

320             

6

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 
1 от Закона за устройство на обект: „Обвръзка за работа в 
реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция 
на ОС ”Лозенец 1”

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0058/200-095

60               

7
Изработване на инвестиционен проект (фаза - технически 
проект) за обект: „Междусистемна газова връзка България – 
Сърбия на българска територия”

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
01351-2020-
0057/200-092

540             

8

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             4533 08.05.2020 "Бул Контрол"ДЗЗД 177336185 49             

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

 -

9

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               4534 08.05.2020 "Бул Контрол"ДЗЗД 177336185 9               

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

 -

10

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                 4535 08.05.2020 "Бул Контрол"ДЗЗД 177336185 3               

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 1 (една) 
година, считано от датата на сключване 
на договора

 -

11 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             4536 11.05.2020 Посока Ком ООД 130979057 420           

Срокът на Договора е двадесет и четири 
месеца, считано от датата на влизането му 
в сила или до изчерпване на стойността по 
чл.7, което от двете събития настъпи по-
рано.

 -

12

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”)

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2019-
0064/190-111

200             4564 29.05.2020 Симатекс ЕООД 200704348 200           

Срокът за изпълнение на Услугите 
(задачите) без гаранционната поддръжка 

е 278 дни,  считано от датата на 
двустранно подписан протокол за 

предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемане 
от Изпълнителя на участъка/участъците.

 -

13

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”)

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2019-
0064/190-111

4 300          4565 29.05.2020 Симатекс ЕООД 200704348 4 299        

Срокът за изпълнение на Услугите 
(задачите) без гаранционната поддръжка 

е 278 дни,  считано от датата на 
двустранно подписан протокол за 

предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемане 
от Изпълнителя на участъка/участъците.

 -

14 Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автопарка на 
“Булгартрансгаз” ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2020-
0019/200-045

120             4556 25.05.2020 А1 България ЕАД 131468980 118           27 месеца



15
Абонаментно поддържане на системите за измерване на 
количеството и качеството на природния газ на ГИС 
Странджа

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0026/200-039

1 500          4595 17.06.2020
„ТЮРБАЙНС СПЕЪР 
ПАРТС СЪРВИСИЗ 
ПАРТНЪРС“ ООД

205286066 1 500        

Срокът за изпълнение на Услугите е 24 
(двадесет и четири) месеца, считано от 
датата, на неговото подписване или до 
достигане на максималната стойност по т. 
3.1. от договора, което от двете събития 
настъпи първо.

16

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределена в четири обособени позиции - Обособена 
позиция № 2 - Денонощна въоръжена охрана и 
осъществяване на пропускателен режим на 4 (четири) обекта 
на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
2.1. Североизточен експлоатационен район (СИЕР) „Вълчи 
дол“, гр. Вълчи дол, област Варна;
2.2. Компресорна станция (КС) „Кардам“ 1 и 2, землище на с. 
Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;
2.3. Компресорна станция (КС) „Провадия“, с. Кривня, 
община Провадия, област Варна;
2.4. Учебно-възстановителен център (УВЦ) „Република“, к.к. 
Златни пясъци, гр. Варна.

открита 
процедура

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

1 688          4512 21.04.2020 Мултифорс А.С. 
ЕООД

831637711 1 688        

Срокът за изпълнение на Услугите е 36 
(тридесет и шест) месеца, считано от 
приемане на първия от обектите за 
конкретната обособена позиция по т. 1.3. 
за изпълнение на дейностите по предмета 
на договора.

-

17

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
разпределена в четири обособени позиции - Обособена 
позиция № 1 - Денонощна въоръжена охрана и 
осъществяване на пропускателен режим на 3 (три) обекта на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД:
1.1. Северозападен експлоатационен район (СЗЕР) 
„Ботевград“, гр. Ботевград, област Софийска;
1.2. Компресорна станция (КС) „Полски Сеновец“, с. Полски 
Тръмбеш, област Велико Търново;
1.3. Подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“, с. Чирен, 
община Враца, област Враца.

открита 
процедура

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

1 785          4524 29.04.2020 Сириус Секюрити 
ООД

202755334 1 785        

Срокът за изпълнение на Услугите е 36 
(тридесет и шест) месеца, считано от 
приемане на първия от обектите за 
конкретната обособена позиция по т. 1.3. 
за изпълнение на дейностите по предмета 
на договора.

12 050         10 071       

81 968         60 024       

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.04.2020 до 30.06.2020 (по счетоводни данни за второ тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.04. - 30.06.2020 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 01.04.-30.06.2020 г.", са в размер на 7 304 хил.лева.

314 663

313 988

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. 

675

* Забележки:
1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.04. – 30.06.2020 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. 

* Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.04. – 30.06.2020г. 
(в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за услуги

Общо разходи
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