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П Р О Т О К О Л   №   2 

 

Днес, 16.10.2014г. в гр. София, в заседателната зала на 1 етаж в административната сграда на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА „ДРВВЗ”), адрес: ул. 

„Московска” № 3, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-73/10.10.2014г. на 

Председателя на агенцията в състав: 

 

    Председател:  

1. Огнян Делев – началник - отдел „Горива и масла” към Главна Дирекция „Държавни 

резерви, военновременни и задължителни запаси”;  

 

    Членове:  

 2. Адриана Антова – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и  управление на собствеността”; 

3. Илиана Иванова – главен експерт в отдел „Горива и масла” към Главна Дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

4. Милена Злидолска – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” към 

Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация” /правоспособен 

юрист/; 

5. Иван Павлов – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”  

 

се събра, за да отвори ценовата оферта на „Лукойл – България” ЕООД – единствен участник 

в процедурата на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

„Услуги по съхранение на запаси за извънредни ситуации от реактивно гориво Jet А-1 в складове, 

регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите на нефт и нефтопродукти от Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, открита с Решение № 5298/25.09.2014г. и да 

проведе договаряне за определяне на условията на договора, за което участникът е уведомен 

писмено. 

 

На заседанието от страна на дружеството присъстваха: 

 

1. Васил Любенов Славев, с ЕГН …(ЗЗЛД) – пълномощник на управителя на „Лукойл-

България” ЕООД, редовно упълномощен от управителя на дружеството с Пълномощно № 

843/10.02.2014г. на Нотариус Богдана Бъчварова, с район на действие СРС и с рег. № 515 от 

Нотариалната камара; 

2. Любомир Иванов Бакоев, с ЕГН …(ЗЗЛД) - Началник отдел „Логистика” на „Лукойл-

България” ЕООД; 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” от 

офертата на „Лукойл-България” ЕООД. 

След като прегледа съдържанието на плика, Комисията установи, че в него се съдържа 

ценова оферта, съгласно образеца - Приложение № 5 от документацията за участие в процедурата. 

С ценовата си оферта „Лукойл-България” ЕООД предлага цена за съхранение на тон реактивно 

гориво Jet A-1 в размер на 12 (дванадесет) лв./тон/ на месец без включен ДДС.  Видно от 

утвърдената документация за участие в процедурата е, че предложената от „Лукойл-България” 

ЕООД цена е по-висока от предварително заложената прогнозна стойност на услугата (64 300 лв. 

без ДДС за срок на съхранение 3 месеца). При така предложената цена, стойността на услугата се 

завишава, но подобни средства не са предвидени в бюджета на Агенцията. 

В тази връзка, Председателят на комисията покани представителя на участника да предложи 

нова цена, която да е в рамките на утвърдения бюджет и да съответства на заложените от 

Възложителя финансови параметри на поръчката.  



2 

 

Г-н Славев предложи „Лукойл-България” ЕООД да съхранява горивото при цена за услугата 

6.00 (шест) лв./тон/ на месец без включен ДДС, което напълно отговаря на заложените условия от 

Възложителя.  

Председателят на комисията обърна внимание, че в Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката, участникът „Лукойл – България” ЕООД е посочил склад за съхранение на 

реактивно гориво, който е собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и в тази връзка поиска 

разяснение от представителя за взаимоотношенията между двете дружества, по отношение на 

използване на посочения склад.  

Г-н Славев представи заверено копие на договор № А201300003/31.12.2012г. между „Лукойл 

– България” ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, с който дружествата уреждат наемните си 

взаимоотношения относно използването на складове за съхранение на реактивно гориво. Комисията 

прие разяснението и приложи представения договор към настоящия протокол.  

Упълномощеният представител потвърди и всички останали условия от подадената оферта 

за участие в процедурата на договаряне без обявление.  

  

 Във връзка с горното и на основание чл. 92а, ал. 5, от ЗОП, комисията ще изготви доклад до 

Председателя на ДА ДРВВЗ. 

 

 

 

16.10.2014г.   

гр. София                                                        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       за „Лукойл - България”  ЕООД: 

 

1. /п/        1.                   /п/ 

 /Огнян Делев/                                          / Васил Славев / 

 

Членове:           

           

2.        /п/ 

/ Адриана Антова / 

 

3.        /п/ 

/ Илиана Иванова  / 

 

4.       /п/ 

/ Милена Злидолска / 

 

5.       /п/ 

/ Иван Павлов /  


