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Позиция на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ 
ЗАПАСИ“ относно вменените й от закона функции

Съгласно Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) и Закона за 
запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), покупките на резерви и запаси от 
нефтопродукти се извършват при условията и по реда, предвидени в Закона за обществените 
поръчки.

В изпълнение на законово определените функции на ДА ДРВВЗ, на основание чл. 79, ал. 1, 
т. 7 от ЗОП, с Решение № F18954Гот 21.01.2022г. на Председателя на ДА ДРВВЗ е открита 
процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, с 
предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без 
биокомпоненти”. Прогнозното количество е до 32 363 тона ± 0,5% и до размера на осигурените 
финансови средства на ДА ДРВВЗ. Решението за откриване на процедурата е публикувано с 
партиден номер 00055-2022-0001 в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенцията по 
обществените поръчки, респективно и в Профила на купувача на ДА ДРВВЗ, посредством 
Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени 
поръчки (ЦАИС ЕОП), при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

На основание чл. 19, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната 
стокова борса, при спазване на Борсовия правилник и в съответствие със Закона за стоковите 
борси и тържищата (ЗСБТ). Всички условия по обществената поръчка са налични в секретариата 
на „Софийска стокова борса“ АД, предвид което всички заинтересовани лица, чрез своите 
представляващи брокери могат да се запознаят с тях.

При сключване на борсов договор за доставка, в рамките на законово предвидения срок, ДА 
ДРВВЗ в качеството си на Възложител, публикува Обявление за възложена поръчка в Официален 
вестник на Европейския съюз, РОП и Профил на купувача, посредством ЦАИС ЕОП,

Във връзка с горното, Ви информирам, че от обявяването на горецитираната обществена 
поръчка до настоящия момент няма направени оферти (насрещни котировки) и няма сключен 
договор за доставка на гориво за дизелови двигатели.

Продажбите на резерви и запаси от нефтопродукти се извършват чрез 
посредничеството на лицензирани стокови борси, съгласно Закона за държавните резерви и 
военновременните запаси (ЗДРВВЗ), Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), 
Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и 
военновременните запаси (НУРОДДРВВЗ) и Наредбата за условията и реда за продажба на 
държавни резерви и военновременни запаси (НУРПДРВВЗ).

Търгуващите брокери на ДА ДРВВЗ участват в борсовите сесии, които се провеждат в 
борсовата зала по реда и при условията на Борсовия правилник на съответната стокова борса, в 
съответствие с изискванията на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), при спазване 
принципите на равнопоставеност на участниците, както и прозрачност на сделките. Борсата 
осигурява открит и публичен начин за сключване на съответните договори за покупко-продажба на 
стоки, съобразно актуалните котировки. Законосъобразното провеждане на борсовите сесии и 
дейността на брокерите, представляващи борсовите членове се контролира, освен от стоковата 
борса и от Държавата комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Във връзка с горното, Ви информирам, че през 2022г. ДА ДРВВЗ е обявила за продажба 
32 362,321 тона гориво за дизелови двигатели, зимно, клас „Е”, минерално без биокомпоненти, 
съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, съхранявани под режим 
„отложено плащане на акциз. Към настоящия момент цялото обявено количество гориво за 
дизелови двигатели е реализирано. При обявяването на продажбата са спазени всички разпоредби 
на действащото законодателство в Р.България.


