
Период на отчитане: 01.10.2018 до 31.12.2018

№ 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 коригиращи устройства за обем към 
разходомери за газ, тип 2 (делими)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0059/ 180-088

472             - - - - - - -

2
Доставка и внедряване на софтуерен продукт за симулиране 
на експлоатацията на подземния газов резервоар на ПГХ 
„Чирен“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0061/ 180-011

180             - - - - - - прекратена

5
 Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 1 - 
„Доставка на газова арматура за природен газ“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0067/ 180-105

694             - - - - - - -

6  Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 2 - 
„Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0067/ 180-105

60               - - - - - - -

7  Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 3 - 
„Доставка на трипътни сферични кранове“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0067/ 180-105

11               - - - - - - -

8  Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 4 - 
„Доставка на трипътен клапан Клориус“ 

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0067/ 180-105

6                 - - - - - - -

9  Доставка на газова арматура - Обоособена позиция № 5 - 
„Доставка на вентили“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0067/ 180-105

9                 - - - - - - -

10 Доставка на резервни части за UPS
публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0068/ 180-096

170             - - - - - - Прекратена

11
Доставка на уреди за надземно електрометрично обследване 
на изолацията на газопроводи и откриване на активна 
корозия

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0074/ 170-087

78               - - - - - - -

12 Доставка и внедряване на информационна система 
„Платформа за търговско диспечиране“

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2018-
0070/170-033

5 670          - - - - - - -

13
Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско 
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП
 01351-2018-
0071/ 180-107

235             - - - - - - -

14  Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 1 - 
„Доставка на турбинни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0074/ 180-109

27               - - - - - - -

15  Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 2 - 
„Доставка на ротационни разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0074/ 180-109

81               - - - - - - -

16  Доставка на разходомери - Обоособена позиция № 3 - 
„Доставка на диафрагмени разходомери за газ“

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП  01351-2018-
0074/ 180-109

7                 - - - - - - -

17 Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна 
поща

публично 
състезание

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

170             3569 16.10.2018 Ай Би Ес България 
ООД

131086564 169                 21 календарни дни -

18

Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД - 
Обособена позиция № 1 - Доставка на горива за автомобили, 
чрез карти за безналично плащане в района на действие на 
регионалните звена на “Булгартрансгаз” ЕАД от зона А - 
дизелово гориво 150 000 л. и бензин 150 000 л.

 договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1, във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т.7 от ЗОП

 01351-2018-
0063/180-094

3597 23.10.2018 г. Петрол АД 831496285 596                 365 календарни дни
Борсов договор 

745/23.10.2018 г.

19

Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за 
безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД - 
Обособена позиция № 2 - Доставка на горива за автомобили, 
чрез карти за безналично плащане в района на действие на 
регионалните звена на “Булгартрансгаз” ЕАД от зона Б- 
дизелово гориво 150 000 л. и бензин 150 000 л.

 договаряне 
без 

предварителн
а покана за 
участие

чл. 138, ал. 1, във 
вр. с чл. 79, ал. 1, 

т.7 от ЗОП

 01351-2018-
0063/180-094

3598 23.10.2018 г. Бент Ойл АД 200852966 597                 365 календарни дни
Борсов договор 

746/23.10.2018 г.

20 Обособена позиция № 1 - Доставка на високопроходим 
товарен автомобил 4х4 с бордова надстройка фургон

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2018-
0027/170-095

250             3603 29.10.2018 Булавто България 
АД

203540847 249                 145 календарни дни  -

21
Обособена позиция № 2 - Доставка на високопроходим 
товарен автомобил 4х4 с бордова надстойка бризент с кран

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0027/170-095

285             3604 29.10.2018
Булавто България 

АД
203540847 284                 145 календарни дни

22
Обособена позиция № 3 - Доставка на високопроходим 
товарен автомобил 4х4 с бордова надстройка бризент

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-
0027/170-095

450             3605 29.10.2018
Булавто България 

АД
203540847 449                 145 календарни дни

23 Доставка на верижен багер публично 
състезание

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

200             3635 16.11.2018 Евромаркет-БРД 
ООД

040186203 198                 1 календарен ден -

24 Доставка на телескопичен товарач публично 
състезание

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

300             3638 21.11.2018 Евромаркет-БРД 
ООД

040186203 299                 1 календарен ден -

25
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               3653 05.12.2018 Солти ЕООД 121828070 95                  60 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

1 250          



№ 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

26
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             3652 04.12.2018
Булавто България 

АД
203540847 288                 80 календарни дни -

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

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

630             3681 20.12.2018 Ауто Италия ЕАД 130029037 623                 1 календарен ден -

28 Доставка на стоманени тръби
открита 
процедура 

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

741             3683 20.12.2018
Литва Лимитид 

ЕООД
201130536 740                 140 календарни дни -

Общо разходи за доставки 12 351         4 587              
II. Разходи за строителство

1
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
строеж „Пускова и приемна камери на газопроводно 
отклонение „Бургас““

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0064/180-063

1 500          - - - - - - -

2 Ремонт на очистно съоръжение "Стряма"
публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП  01351-2018-
0065/180-091

1 089          - - - - - - -

3

„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             - - - - - - -

4
Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането 
на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило 

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0073/180-099

400             - - - - - - -

5

Изграждане на 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
01351-2018-
0075/180-100

2 286 000    - - - - - - -

6

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         3695 31.12.2018
ДЗЗД 

„ЗАПАДГАЗЭНЕРГО
ИНВЕСТ“ 

177327600 21 763            210 к.дни

Срокът за изпълнение 
започва да тече от датата 
подписване на протокол за 

откриване на 
строит.площадка и 

определяне на строит. 
линия и ниво за строежи 
на техническата инфрастр. 

(обр. 2а). СМР се 
изпълняват след влязло в 
сила разрешение за 
строеж и в периода от 

01.04. до 30.10. на 
съответна кал.година 

2 311 379    21 763            

1
Обновяване на системата за управление на технологичните 
процеси в ПГХ „Чирен“

публично 
състезание

чл. 176 от ЗОП 
 01351-2018-
0060/180-093

700             - - - - - - -

2

Следгаранционна поддръжка на шест броя 
газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА), оборудвани с 
газотурбинни двигатели (ГТД) тип MARS 90 и с други 
агрегати и системи на ГТКА

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0066/180-046

2 000          - - - - - - -

3

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          3548 03.10.2018 НАИМ на БАН 670919 1 081              

180 к.дни
60 к.дни

Срокът от 180 к.дни е за 
изпълнение на 
спасителни теренни 
арх.проучвания на 4 
обекта, а срокът от 60 
к.дни е за изпълнение 
на наблюдение по време 
на строителството

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

4

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             3602 25.10.2018
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕСМ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ДЗЗД
177290300 420                 

70 к.дни за предаване 
на вс.док. за осигур. 
на достъп/наем и 
евент. обезщет.за 

засегнати имоти, след 
получаване на 

Предвар.план (ПП) за 
провеждане на 3D 

полеви 
сеизм.проучв.;

20 к.дни, от  получ. 
на изменен ПП до 
предаване на всички 
док.за засегнати 
имоти, по отн. на 

имотите, за които не 
са извършени тези 

дейности по 
първонач.предст. ПП

Сркът за изпълнение  е 
в пряка зависимост от 
изпълнението на 
договора за провеждане 
на 3D полеви сеизмични 
проучвания върху 
площта на Чиренската 
структура

5

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             3600 24.10.2018
Обединение Енсол 

газ
177312775 798                 80 к.дни

Срокът за изпълнение 
започва да тече след 

получаване на 
възлагателно писмо от 

Изпълнителя за 
възлагане на дейностите 

по предмета на 
договора.

6

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции:Обособена позиция № 1 - Застраховка Обща 
гражданска отговорност

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
35               3608 31.10.2018

Застрахователно 
акционерно 

дружество Армеец 
АД

121076907 29                  

Срокът на настоящия 
договор е 36 месеца и 
същият влиза в сила 

от датата на 
подписването му, 

като 
застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 
15.01.2019 г. до 24:00 
часа на 14.01.2022 г.

 -



№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)

Вид 
процедура по 

ЗОП

Правно основание 
за провеждане/
непровеждане
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поръчката 

(хил.лв. без 
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договора (хил.лв. 

без ДДС) 
Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

7

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции: за обособена позиция № 2 в частта - „Застраховка 
на природен газ, вкл. буферен в: ПГХ Чирен, националната 
газопреносна мрежа, газопреносна мрежа за транзитен 
пренос” и  в частта - „Застраховка на сгради, машини, 
съоръжения, оборудване, задбалансови активи и материали, 
стопански инвентар и компютърна техника, разходи за 
придобиване на дълготрайни материални активи”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
4 000          3628/3629 14.11.2018

Застрахователно 
акционерно 

дружество ОЗК - 
Застраховане АД

121265177 4 000              

Срокът за изпълнение 
на настоящия договор 
е 36 месеца и същият 
влиза в сила от 
датата на 

подписването му, 
като 

застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 
15.02.2019 г. до 24:00 
часа на 14.02.2022 г.

Посочената стойност на 
договора е прогнозната 
стойност на обособената 

позиция. 
Действителната 

стойност по договора ще 
бъде известна при 

приключване действието 
на договора.

8

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции:Обособена позиция № 3 -Застраховки на моторни 
превозни средства на Булгартрансгаз ЕАД

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
650             3622 07.11.2018

ЗАД Булстрад 
Виена Иншурънс 

Груп АД
000694286 650                 

Срокът на настоящия 
договор е 36 месеца и 
същият влиза в сила 

от датата на 
подписването му, 

като 
застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 

15.01.2019- г. до 
24:00 часа на 
14.01.2022 г.

Посочената стойност на 
договора е прогнозната 
стойност на обособената 

позиция. 
Действителната 

стойност по договора ще 
бъде известна при 

приключване действието 
на договора.

9

Застраховане на имуществото и служителите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД, разпределено в пет обособени 
позиции:Обособена позиция № 4 Застраховка Трудова 
злополука на служителите на Булгартрансгаз ЕАД

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
01351-2018-0030

180-003
200             3623 07.11.2018

ЗАД Булстрад 
Виена Иншурънс 

груп АД
000694286 200                 

Срокът на настоящия 
договор е 36 месеца и 
същият влиза в сила 

от датата на 
подписването му, 

като 
застрахователното 
покритие започва да 
тече: от 00:00 часа на 
15.01.2019 г. до 24:00 
часа на 14.01.2022 г.

Посочената стойност на 
договора е прогнозната 
стойност на обособената 

позиция. 
Действителната 

стойност по договора ще 
бъде известна при 

приключване действието 
на договора.

10
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               3636 20.11.2018 Ханиуел ЕООД 831093277 95                  

Срокът на договора е 
до 2 години, считано 
от датата, на която 
Изпълнителят е 

уведомен писмено от 
Възложителя за 

получения от ДАНС 
достъп на лицата, 
които ще извършват 
дейностите по 

предмета на договора 
по местата по т.2.4. 
или до достигане на 

максимално 
допустимата стойност 
на договора по т.3.1., 
в зависимост от това 
кое от двете събития 
настъпи по-рано. 

 -



№ 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

11
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          3680 18.12.2018

„МАН Енерджи 
Солюшънс 

България“ ЕООД
200524930 5 993              

270 календарни дни, 
считано от датата на 

приемно-
предавателния 
протокол за 

предаване на ГТД в 
ремонтната база на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 -

12
„Извършване на спасителни теренни археологически 
проучвания за строежи към системата за пренос на природен 
газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД”

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП
 01351-2018-
0062/180-056

48 000         3691 28.12.2018 НАИМ на БАН 670919 48 000            4 години
Рамково споразумение 
за срок от 4 години

64 376         61 266            
2 388 106    87 616            

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.10.2018 до 31.12.2018 (по предварителни счетоводни данни за четвърто 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 01.10. – 31.12.2018 
г. (в хил. лева, без ДДС)

14 955

13 950

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. 

1 005

* Забележка: Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.10. – 31.12.2018 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. 


