
Период на отчитане: 01.01.2021 до 31.03.2021

№ 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 клапани и ремонтни комплекта за тях, както и 
супервизия при монтаж, настройка и пускане в експлоатация

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0013/210-022

1 101          

2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за 
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК

открита 
процедура

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0012/210-016

2 000          

3 Доставка на верижен багер
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0008/210-009
260             

4 Доставка на мулчер машина
публично 

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0007/210-011
180             

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

състезание
чл.176 от ЗОП 01351-2021-

0006/210-013
100             

6
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             4830 18.01.2021 Ем Пи Ес ЕООД 204227830 185          

48 месеца и започва да тече, считано 
от датата на внедряване на системата 
и провеждане на 72-часови тестове за 

работоспособността на внедрената 
система.

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

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0029/200-027

200             4834 25.01.2021 Роел - 98 ООД 121798467 200          360 дни

54 Доставка на активна електроенергия високо и средно 
напрежение

открита 
процедура

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

3 600          4833 22.01.2021 Юропиан Трейд оф 
Енерджи АД

201869388 3600

12 месеца, считано от датата на 
първия регистриран график за 

доставка и след изтичане на срока за 
изпълнение на опцията по договор № 

4181/03.10.2019 г.

8 Доставка на автомобили с висока проходимост с товарен 
отсек (пикапи)

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2020-
0004/200-016

425             4846 08.02.2021 Н Ауто София ЕАД 200532731 424          120 дни

8 051          4 409       

1

Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка 
на необходимите материали и оборудване, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова 
връзка България – Сърбия на българска територия”

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0003/210-002

143 559       

2

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          4827 07.01.2021 Северни води ООД 130558439 1 200       

28 дни, считано от подписване на 
Протокол за откриване на 

строителната площадка до подписване 
на Констативен протокол за 

установяване годността за ползване 
на строежа

3

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          4828 07.01.2021 Северни води ООД 130558439 2 999       

36 дни, считано от подписване на 
Протокол за откриване на 

строителната площадка до подписване 
на Констативен протокол за 

установяване годността за ползване 
на строежа

4 Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен 
газопровод до Панагюрище и Пирдоп”

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0023/200-028

24 728         4847 10.02.2021 ДЗЗД Нова газ 177475352 23 984     230 дни

5 Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен 
газопровод до Свищов“

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП  01351-2020-
0011/200-004

15 845         4848 11.02.2021
ДЗЗД Преносен 

газопровод- 
Свищов

177475135 15 155     320 дни

6 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          4919 26.03.2021 Консорциум Вълчи 
дол 2020 ДЗЗД

177474089 1 347       243 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

Общо разходи за доставки

II. Разходи за строителство
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№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
ДДС)
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по ЗОП
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за провеждане/
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Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

189 758       44 685     

1

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  01351-2021-
0011/210-014

2 000          

2
Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на 
пропускателен режим на обект Компресорна станция (КС) 
„Расово“, с. Расово, община Медковец, област Монтана

публично 
състезание

чл.176 от ЗОП 01351-2021-
0010/210-018

360             

3

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ 
технология и MFL технология, или еквивалентни, на 
газопреносен участък DN 711 (28”) ОС „Беглеж“ – ОС „Нови 
Искър“, с дължина 125,5 км

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0005/210-008

1 500          

4

Застраховане на имуществото на обекти Компресорна 
станция (КС) Расово и Разширение на газопреносната 
инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на 
северния (магистрален) газопровод

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0004/210-004

1 023          

5 Изработване на инвестиционен проект за „Разширение на 
капацитета на „ПГХ Чирен“ – надземна част“

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0002/210-001

5 400          4922 29.03.2011
"ПГХ ЧИРЕН-

ИНЖЕНЕРИНГ" 
ДЗЗД

177480424 5 299       281 дни

6

Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в четири обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Ново външно 
електро захранване на ГИС „Лом – Черковна““; 

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0001/200-125

7                 

7

Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в четири обособени позиции:  
Обособена позиция № 2: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „АГРС Самоков -
ново външно електро захранване“;

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0001/200-125

7                 

8

Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в четири обособени позиции:  
Обособена позиция № 3: Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „ГРС 
„Страшимирово“ – външно ел. Захранване“; 

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0001/200-125

7                 

9

Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в четири обособени позиции: 
Обособена позиция № 4:  Упражняване на консултантска 
дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Ново външно 
електро захранване на СОГ Могила““

открита 
процедура 

чл. 132 от ЗОП 01351-2021-
0001/200-125

7                 

10

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

открита 
процедура 

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

35               4851 24.02.2021 Стройконсулт-ГН 
99 ЕООД

130007553 34           

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 3 (три) 

години, считано от датата на сключване на 
договора

-

Общо разходи за строителство

III. Разходи за услуги
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№ по 
ред

Предмет (Описание на разхода)
*Стойност 

(хил.лв. без 
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Срок на договора ЗабележкаНомер и дата на договора Изпълнител - наименование и ЕИК

11

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 2 - Оценка за съответствие на 
инвестиционен проект - фаза работен проект и упражняване 
на строителен надзор, неразделна част от документацията за 
участие

открита 
процедура 

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

285             4852 24.02.2021 Стройконсулт-ГН 
99 ЕООД

130007553 276          

срок на действие на договора - до 
изпълнение на всички поети от страните 
задължения, но за не повече от 3 (три) 

години, считано от датата на сключване на 
договора

-

10 631         5 609       

208 440       54 703     

Таблица № 1, съдържаща информация за разходи за доставки, строителство и услуги за периода 01.01.2021 до 31.03.2021 (по предварителни счетоводни данни за първо тримесечие)

Програма

ОБЩО РАЗХОДИ

Годишна програма за Прединвестиционна подготовка и 
Инвестиции

* Разходи за доставки, 
строителство и услуги за 

периода 01.01. – 31.03.2021г. 
(в хил. лева, без ДДС)

Общо разходи за услуги

Общо разходи

2. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. - 31.03.2021 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 01.01.-31.03.2021 г.", са в размер на 6 287 хил.лева.

92 370

91 846

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. 

524

* Забележки:
1. Разходите за доставки, строителство и услуги за периода 01.01. – 31.03.2021 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. 
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