
Период на отчитане: 01.07.2018 до 30.09.2018

№ 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 за UPS
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0036/ 180-031

170            - - - - - - -

2
Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на 
двугредов мостов кран 10т в КС “Вълчи дол”

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0038/ 180-065

230            - - - - - - -

3 Доставка на стоманени тръби
открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0041/180-061

741            - - - - - - -

4
Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна 
поща

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0039/ 180-039

170            - - - - - - -

5
Доставка на съчленен камион (влекач) с тежковозно 
полуремарке за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0043/ 180-075

280            - - - - - - -

6 Доставка на телескопичен товарач
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0045/ 180-076

300            - - - - - - -

7 Доставка на верижен багер
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0044/ 180-073

200            - - - - - - -

8
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
пожароизвестителна система в сграден фонд на ПГХ 
"Чирен"“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0049/ 180-079

95              -  -  -  -  -  -  -

9
Доставка на резервни части за система за автоматично 
управление "Турболог"

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0050/ 180-026

77             - - - - - - -

10 Доставка на автомобили с висока проходимост (пикапи)
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0056/ 170-080

630            - - - - - - -

11 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици
публично 
състезание

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

206            - - - - - - -

12
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             - - - - - - -

13
Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в 
системата

публично 
състезание

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

100            3465 31.07.2018
Месер Българя 

ЕООД
816115948 98              

от 10-08-2018 до 
31-08-2018 г.

 -

14
Доставка на въздушни филтри за газова турбина ТНМ 
1304/11

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
01351-2018-
0010/180-016

99             3475 06.08.2018 Инокон ООД 201552968 97              
60 календарни 

дни
 -

15
Доставка на хидрофобни въздушни филтърни елементи за 
газови турбини тип ТНМ 1304/11

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-0012 

/170-062
120            3476 07.08.2018 Инокон ООД 201552968 119             

100 календарни 
дни

 -

16
Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за 
принтери, факс апарати и копирни машини

публично 
състезание

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

150            3477 08.08.2018  Роел-98 ООД 121798467 150             
12 месеца от 
влизане в сила 
на договора

Ако не е достигната 
стойността по 

договора, срокът за 
изпълнение се 
удължава след 
изпращане на 
писмено 

уведомление.
17

Доставка на резервни части и консумативи за 
газомотокомпресор (ГМК)

публично 
състезание

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

400            3485 09.08.2018
Трейд Сейф 

Технолоджи ЕООД
204108897 400             

60 календарни 
дни

 -

18
Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напражение

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0025/180-019

2 700         3487 13.08.2018
Енерджи Маркет 

АД
131200181 2 700          12 месеца 

Срокът на договора 
започва да тече от 

31.08.2018 г. с опция 
за удължаване до 3 

месеца.

19 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15

Договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

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

01351-2018-
0046/180-048

18             3500 15.08.2018
Инса ЕООД - 
Раковски 

825377953 18              70 дни  -

20
Доставка на леки автомобили - Обоособена позиция № 1 - 
Доставка на леки автомобили със задвижване 4х4 и мощност 
не по-малко от 140 KW 1

публично 
състезание

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

235            3504 22.08.2018 Еуратек Ауто ООД 175190739 235             
90 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

21
Доставка на леки автомобили - Обоособена позиция № 2 - 
Доставка на леки автомобили със задвижване 4х4 и мощност 
не по-малко от 110 KW

публично 
състезание

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

265            3505 22.08.2018 Еуратек Ауто ООД 175190739 265             
90 календарни 

дни
 -

22

Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 
за нуждите на ‘‘Булгартрансгаз“ ЕАД - Обособена позиция № 
1 - Автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) с 
автоматична скоростна кутия

публично 
състезание

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

200            3506 22.08.2018 Еуратек Ауто ООД 175190739 200             
90 календарни 

дни
 -

23

Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 
за нуждите на ‘‘Булгартрансгаз“ ЕАД - Обособена позиция № 
2 -Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 
(джипове) с механична скоростна кутия

публично 
състезание

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

300            3507 22.08.2018
Киа Моторс 

България - София 
ООД

204650474 299             
90 календарни 

дни
 -

24 Доставка на колесни багер товарачи
публично 
състезание

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

600            3512 31.08.2018
Евромаркет-БРД 

ООД
040186203 519             1 ден  -

Общо разходи за доставки 8 361         5 100          
II. Разходи за строителство

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      -  -  -  -  -  -  -

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” ; 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

755             -  -  -  -  -  -  -

3

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       3544 28.09.2018
ДДЗД Странджа 

2018
177307739 47 946        

360 календарни 
дни

Срокът за изпълнение 
започва да тече след 

получаване на 
възлагателно писмо 
от Изпълнителя за 
възлагане на 
дейностите по 

предмета на договора

201 378     47 946        

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
01351-2018-0040

180-066
6 000          -  -  -  -  -  -  -

2
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             -  -  -  -  -  -  -

3
Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски теитории

публично 
състезание

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

481             -  -  -  -  -  -  -

4

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

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0048/180-080

815             -  -  -  -  -  -  -

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

5

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 Закона за устройство на територията за строеж 
„Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца - 1“ в 
участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“; 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“; Обособена позиция № 3: 
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията за строеж „АГРС 
„Ловеч“  – реконструкция “; Обособена позиция № 4: 
Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията 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

170             -  -  -  -  -  -  -

6

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“; 
Обособена позиция № 2: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Преносен 
газопровод до Банско и Разлог; 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

254             -  -  -  -  -  -  -

7

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              -  -  -  -  -  -  -

8

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             -  -  -  -  -  -  -

9 Ремонт на газотурбинен привод ГТП АИ-336-2-8
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-0015 

/180-027
1 500         3398 05.07.2018 Симатекс ЕООД 200704348 1 499          

210 календарни 
дни

Срокът започва да 
тече от датата на 
пристигане на 
двигателя в 

производствената 
база на изпълнителя 
до връщането му на 
площадката на КС.

10

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 1:  Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и храсти 
при ЮЗЕР Ихтиман

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

65             3427 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 45              
22 календарни 

дни

Срокът започва да 
тече от датата на 
получаване на 

възлагателно писмо. 

11

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 2: Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и храсти 
при ЮИЕР Стара Загора

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

86             3428 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 52              
40 календарни 

дни

Срокът започва да 
тече от датата на 
получаване на 

възлагателно писмо. 



№ по 
ред
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(хил.лв. без 
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ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

12

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 3: Почистване сервитутни площи на 
газопроводен участък от дървесна растителност и храсти при 
СЗЕР Ботевград

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

43             3429 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 30              
25 календарни 

дни

Срокът започва да 
тече от датата на 
получаване на 

възлагателно писмо. 

13

Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в 
горски територии, както следва:
Обособена позиция № 4: Почистване на сервитутни площи 
на газопроводен участък от дървесна растителност и храсти 
при СИЕР Вълчи Дол

 -
публично 
състезание

чл. 132 от ЗОП
01351-2016-
0060/160-092

26             3430 20.07.2018
Алфа Старт 
Консулт ООД

202946097 16              
20 календарни 

дни

Срокът започва да 
тече от датата на 
получаване на 

възлагателно писмо. 

14 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П -
открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0011/170-103

3 000         3461 27.07.2018
Джайден Юнайтед 
България ООД

200452057 2 987          
210 календарни 

дни

Срокът започва да 
тече от датата на 
пристигане на 
двигателя в 

производствената 
база на изпълнителя 
до връщането му на 
площадката на КС.

15
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            3513 31.08.2018
ROSEN EUROPE b.v. 
(Розен Юръп Б.В.)

808776393 454             3 години

Срокът за изпълнение 
на дейностите по 

инспекцията е до 290 
дни, считано от 

приемо-предвателния 
протокол за 
предаване на 
участъка. 

13 948       5 083          
223 687     58 129        

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.07.2018 до 30.09.2018 (по счетоводни данни за трето 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 01.07. – 30.09.2018 
г. (в хил. лева, без ДДС)

7 978

6 192

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. 

1 786

* Забележка: Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.07. – 30.09.2018 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. 


