
Период на отчитане: 01.04.2018 до 30.06.2018

№ 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 резервни части и консумативи за 
газомотокомпресор (ГМК)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0017/ 180-034

400               -  -  -  -  -  -  -

2
Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за 
принтери, факс апарати и копирни машини

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0019/ 180-030

150               -  -  -  -  -  -  -

3
Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в 
системата

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0018/ 180-035

100               -  -  -  -  -  -  -

4
Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" 
ЕАД

Договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

01351-2018-
0020/180-033

149              3326 16.05.2018 Салина-7 ЕООД 115781068 77                
12 месеца от 
влизане в сила 
на договора

-

5
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

01351-2018-
0022/180-032

240              3369 05.06.2018 ЗЕ-ЖАК ООД 201322885 240              
70 дни от 
25.06.2018

6
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
пожароизвестителна система в сграден фонд на ПГХ 
"Чирен"“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0023/ 180-044

95                 -  -  -  -  -  -  -

7  Доставка на колесни багер товарачи
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0024/ 180-047

600               -  -  -  -  -  -  -

8
Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напражение

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-
0025/180-019

2 700            -  -  -  -  -  -  -

9  Доставка на камиони за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-
0027/170-095

985               -  -  -  -  -  -  -

10  Доставка на леки автомобили
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0028/ 170-079

500               -  -  -  -  -  -  -

11
Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 
за нуждите на ‘‘Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0029/ 180-057

500               -  -  -  -  -  -  -

12
Доставка на коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0002/ 170-102

337              3306 25.04.2018
 Унисист 

Инженеринг ООД
121224604 336              

30 календарни 
дни

 -

13
Закупуване на активи и земи, собственост на "Южен поток 
България" АД

Договаряне без 
предварителна 
покана за 
участие

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

01351-2018-
007/180-013

13 188          3278 16.04.2018
Южен поток 
България АД

201355554 13 136          16.07.2018  -

14
Доставка на стоманени тръби, фасонни части и помпено 
компресорни тръби - обособена позиция № 1

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-
0035/170-068

400              3279 16.04.2018
Техноинженеринг 
консулт ЕООД

203355898 398              
115 календарни 

дни

15
Доставка на стоманени тръби, фасонни части и помпено 
компресорни тръби - обособена позиция № 2

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-
0035/170-068

400              3280 16.04.2018
Техноинженеринг 
консулт ЕООД

203355898 399              
70 календарни 

дни

16
Доставка на стоманени тръби, фасонни части и помпено 
компресорни тръби - обособена позиция № 3

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2017-
0035/170-068

910              3281 16.04.2018
Техноинженеринг 
консулт ЕООД

203355898 908              
55 календарни 

дни

17 Доставка на резервни части за САУ ССС ГТКА и силова част
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
01351-2017-
0038/170-074

150              3368 04.06.2018 Дефиго ООД 200716037 149              
45 календарни 

дни

18
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
видеостени - обособена позиция № 1

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
01351-2017-
0036/170-014

150              3337 25.05.2018 Тсис ЕООД 201940853 150              
23 календарни 

дни

19
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
видеостени - обособена позиция № 2

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
01351-2017-
0036/170-014

340              3359 01.06.2018
Тера Байт 

България ЕООД
200623469 339              

40 календарни 
дни

20

Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан от 
високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли, за 
извършване на якостни ремонти на подземни стоманени 
газопроводи

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0008/ 170-089

170              3385 28.05.2018 Симатекс ЕООД 200704348 170              
455 календарни 

дни
 -

21 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 1
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0009/ 170-020

70                3386 28.06.2018 Газтерм ООД 130491652 70                
120 календарни 

дни
 -

22 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 2
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0009/ 170-020

166              3387 28.06.2018 Газтерм ООД 130491652 165              
120 календарни 

дни
 -

23 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 3
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0009/ 170-020

138              3389 28.06.2018
Брайт 

Инженеринг ООД
103327353 154              

64 календарни 
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



№ 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

24 Доставка на разходомери за газ, обособена позиция № 4
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0009/ 170-020

5                 3388 28.06.2018 Газтерм ООД 130491652 5                  
120 календарни 

дни
 -

25 Доставка на компресори
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2017-
0024/ 170-071

79                3371 08.06.2018
Евромаркет 

Кънстракшън АД 131433890 62                1 ден

26
Доставка на резервни части за газотурбинен двигател (ГТД) 
ТНМ 1304

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0014/ 180-025

255              3374 15.06.2018
„БЕТТА КОНТЕХ" 

ООД
200099276 252              

180 календарни 
дни

 -

Общо разходи за доставки 16 758       16 693        
II. Разходи за строителство

1

Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на обект:Разширение на газопрен.мрежа в 
участъка от българо-турската граница до КС 
Странджа,етап:Преносен газопровод от българо-турската 
гран. до ГИС Странджа и възел за включв.към ТГ1 и ТГ2

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0034/180-043

48 495           -  -  -  -  -  -  -

2

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка 
„ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ 
„Калугерово””, Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ 
„Батулци” до КВ “Калугерово”” 

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0035/180-067

22 000           -  -  -  -  -  -  -

3
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: "ГИС "Странджа"

Договаряне без 
обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2018-0013
180-023

27 875          3275 12.04.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 27 701
333 календарни 

дни

Срокът за 
изпълнение 

започва да тече, 
считано от датата 
на получаване от 
Изпълнителя на 

възлагателно писмо 
за влизане в сила 
на договора

4
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж: „АГРС „Ловеч“ – реконструкция“

Договаряне без 
обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2018-0005
170-092

1 175           3270 10.04.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 1 008
305 календарни 

дни
 -

5

Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: 
„Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в 
участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“ 

Договаряне без 
обявление

Чл.103, ал.2, т.10 
от ЗОП (отм.) във 
връзка с § 19 от 
ПЗР на ЗОП

01351-2018-0004
180-001

13 150          3271 10.04.2018
ДЗЗД "ГБС-
ТРАНСГАЗ"

176453374 13 145
630 календарни 

дни
 -

42 200       41 854        

1
Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател 
(ГТД) тип ТНМ 1304 състоящ се от газгенератор (ГГ) №2054 
и силова турбина (СТ) №2067

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0016

170-101
6 000            -  -  -  -  -  -  -

2

Осигуряване на достъп на техническо оборудване и персонал 
до земите в района на ПГХ Чирен за провеждане на 3D 
полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската 
структура

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0021/180-038

800               -  -  -  -  -  -  -

3
Вътрешнотръбна инспекция на участък от газопреносната 
мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с външен диаметър АХ 1000 
(40“) и дължина 62 км

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0026/180-029

458               -  -  -  -  -  -  -

4

Спасителни теренни археологически проучвания, мерки за 
опазване на културното археологическо наследство и 
археологическо наблюдение по време на строителните 
дейности на строеж: „Преносен газопровод до Свищов”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0031

180-041
1 081            -  -  -  -  -  -  -

5
Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
4 915            -  -  -  -  -  -  -

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 
 01351-2018-
0032/180-021

150               -  -  -  -  -  -  -

7
Следгаранционна поддръжка на станционните системи за 
управление в КС „Петрич“, КС „Ихтиман“, КС „Лозенец“ и КС 
„Странджа“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0033/180-042

95                 -  -  -  -  -  -  -

8
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при 
служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” 
ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0001/180-009

420              3305 24.04.2018  Посока ком ООД 130979057 420

731 дни или до 
достигане на 
сумата от 420 

000 лв.

 -

Общо разходи за строителство
III. 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

9

Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на 
специализиран софтуерен продукт за интеграция и 
синхронизация на данни между два софтуерни продукти, 
собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0003/170-088

190              3334 23.05.2018
ИТ Консултинг и 
интегриране ООД

131158526 185
270 календарни 

дни
 -

10
Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху 
площта на Чиренската структура

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2017-
0027/160-048

10 486          3336 25.05.2018
Геофизика Торун 

С.А
870636997 7 255            

391 календарни 
дни 

11 096       7 860          
70 054       66 407        

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.04.2018 до 30.06.2018 (по счетоводни данни за второ тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ
Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

* Забележка: Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.04. – 30.06.2018 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. – 30.06.2018 г. 
(в хил. лева, без ДДС)

36 795

35 260

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. 

1 353

Общо разходи за услуги
Общо разходи


