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ПРОТОКОЛ 
 

 
от работата на комисия, назначена със Заповед на директора на 
дирекция „Инвестиции в отбраната“ № ЗОП-81/30.10.2014 г. за 
получаване, разглеждане и оценка на постъпила информация за 
ценовите предложения на проведената сесия на 05.11.2014 г. на 
„Софийска Стокова Борса“ АД, съгласно изпълнение на Поръчка- 
спецификация № 2 за покупка на горива за нуждите на МО и БА. 

 
 

На 05.11.2014 г. комисия в състав: 

Председател: Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД. 

Членове: 

1) Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД; 

2) Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД; 

3) Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД; 

4) Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД. 

започна работа в 15:30 часа на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов” № 

12, след като получи писмена информация за проведената на 05.11.2014 г. 

трета борсова сесия на „Софийска стокова борса” АД, съгласно 

изпълнение на Поръчка - спецификация № 2 за покупка на горива за МО и 

БА, предоставена от акредитирания от Министъра на отбраната брокер - 

Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД. 

След като разгледаха описаните в писмото на акредитирания брокер 

ценови предложения комисията ги сравни с актуалните цени на 

съответните горива към 31.10.2014 г. с цените на „Сакса“ ООД и изготви 

следната таблица: 

Таблица № 1  

  Дизелово 
гориво F-75 

Авиационен 
керосин Jet-

A1 

Газьол 
ПКЦ - 0,1 
% сяра за 
отопление 

Борсов 
представител 

„ССБ“ АД 
1781,56 1821,37 1191,91 
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„Сакса“ 
ООД 

1985 1960 1233 

Разлика в 
полза на най-
ниската цена 

- - - 

Разлика в 
полза на 
Борсовия 

представител 

203,44 138,63 41,09 

 

*Забележка: Цените на горивата на  „Сакса“ ООД са взети от интернет сайта на 
компанията. В цените не са включени транспортните разходи до складовите бази и 
формированията на армията. 

 
Цените са в български лева за 1000 литра без ДДС.  

Членовете на комисията разгледаха предложените стойности за 

различните видове горива на постоянната величина „Д“ от формулата за 

ценообразуването, която включва: 

- премия на Изпълнителя; 

- транспортните разходи до формированията крайни получатели; 

- транспортни фири; 

- митни сборове - за горивата доставяни от внос; 

- разходите за вземането на проби за определяне качеството на 

авиационен керосин Jet-A1 и дизелово гориво F-75; 

- разходи за извършване на анализи в независима, акредитирана за 

такъв вид анализи лаборатория; 

- всички разходи, данъци и такси свързани с доставката на горивата 

до разтоварищата на формированията крайни получатели. 

  

Таблица № 2  

Стойност на "Д" без ДДС за 2014 г. 

  

1 2 3 

Дизелово 
гориво F-75 

Газьол 
ПКЦ - 0,1 
% сяра за 
отопление 

Авиационен 
керосин Jet-

A1 
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"Д"  за 
30.10.2014 

219 лв. 194 лв. 204 лв. 

"Д"  за 
31.10.2014 

220 лв. 225 лв. 240 лв. 

"Д"  за 
05.11.2014 

194 лв. 188 лв. 202 лв. 

 
По първи контракт „Авиационен керосин Jet-A1“ бяха внесени 4 

депозита и участваха 2 борсови представители. 

По втори контракт „Дизелово гориво F-75” бяха внесени 4 депозита 

и участваха 2 борсови представители. 

По трети контракт „Газьол ПКЦ - 0,1 % сяра за отопление” бяха 

внесени 4 депозита и участваха 2 борсови представители. 

След обстойно разглеждане на ценовите предложения на „ССБ“ АД, 

членовете на комисията решиха следното:  

- По първи контракт „Авиационен керосин Jet-A1“ – заявеното 

количество за доставка е 898 116 л. При така предложената стойност на 

компонентата „Д“, предложеното количество за доставка е 927 810 литра, 

което е в повече с 29 694 л.  Комисията предлага да се сключи сделка на 

предложената стойност на компонентата „Д“- 202 лв./1000 л. без ДДС или 

по-ниска; 

- По втори контракт „Дизелово гориво F-75” – заявеното количество 

за доставка е 922 328 литра. При така предложената стойност на 

компонентата „Д“, предложеното количество за доставка е 935 510 литра, 

което е в повече с 13 182 л.  Комисията предлага да се сключи сделка на 

предложената стойност на компонентата „Д“- 194 лв./1000 л. без ДДС или 

по-ниска; 

- По трети контракт “Газьол ПКЦ - 0,1 % сяра за отопление ”  

заявеното количество за доставка е 2 081 225 литра. При така 

предложената стойност на компонентата „Д“, предложеното количество за 
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доставка е 2 117 053 литра, което е с 35 828 л. повече.  Комисията предлага 

да се сключи сделка на предложената стойност на компонентата „Д“- 188 

лв./1000 л. без ДДС или по-ниска. 

 

 
 
 

КОМИСИЯ: 
 

1). Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.......................... 
 
2). Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД........................... 
 
3). Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД .......................... 
 
4). Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД .......................... 
 
5). Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД............................... 

 
 

Комисията приключи своята работа в 17:40 ч. на 05.11.2014 г. 
 

Протоколът е изготвен в 1 (един) екземпляр и е за досието на процедурата. 


