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„ЛУКОЙЛ“ е сред най-големите петролни компании в света. Всеки ден хората в 30 страни 
по света се радват на енергията и топлината, осигурени от нейните продукти. Горивата 
с тази марка се продават в Европа, Азия, Африка и САЩ. „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД е част 
от голямото семейство на „ЛУКОЙЛ“ от 1998 г., когато в София е построена първата 
бензиностанция от веригата. През 1999 г. компанията придобива чрез приватизация най-
голямата рафинерия на Балканския полуостров – „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“.

www.lukoil.bg

ПАЗАР
„ЛУКОЙЛ“ в България е лидер в производ-
ството и продажбите на вътрешния и меж-
дународния пазар на висококачествени гори-
ва, полимери и нефтохимикали, произвeдени 
в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Групата 
„ЛУКОЙЛ“ е основeн маркетмейкър в стра-
ната. Компаниите произвеждат около 9% от 
Брутния вътрешен продукт (БВП) и внасят 
около 25% от общите данъчни постъпления 
в бюджета. Годишният оборот на групата 
в България е над три милиарда долара, с 
годишна реализация в размер на 2,3 милиона 
тона нефтопродукти. 
Горивата и нефтопродуктите с марката 
„ЛУКОЙЛ“ държат 75% пазарен дял при про-
дажбите на едро на автомобилни бензини и 
дизел, 60% дял при продажбите на едро на 
полимери и 80% – на нефтопродукти. Ком-
панията е извоювала и 10% дял в пазара на 
масла с тенденция към нарастване. Голяма 
част от преработените нефтопродукти 
се изнасят в страните от Европа, Азия и 
Африка.
„ЛУКОЙЛ България“ е водеща компания и на 
пазара на дребно в страната с модерната 
си верига бензиностанции, която до края 
на 2010 г. ще включва близо 300 обекта. До 

са оборудвани с най-модерна техника, която 
отговаря на изискванията и стандартите 
на ЕС. Електронната нивомерна система на 
обектите позволява непрекъснат и пълен 
контрол на качеството и количеството, а 
съвременните бензиноколонки и фискална 
система осигуряват максимална точност 
на подаваното гориво. Доставките на гори-
ва по обектите на „ЛУКОЙЛ“ се извършват 
с модерни цистерни, оборудвани със систе-
ма за непрекъснат мониторинг и контрол, 
която дава възможност за динамична логис-
тика.
Заради своя принос в развитието на ико-
номиката на България групата „ЛУКОЙЛ“ е 
неколкократен носител на наградите Инвес-
титор на годината, Най-голям стратеги-
чески инвеститор, Износител на годината, 
Компания с най-високи продажби, Данъко-
платец на годината, Най-голяма компания, 
Осигурител на годината.

ПРОДУКТЪТ
Горивата с марката „ЛУКОЙЛ“ се продават 
масово в Европа, Азия и Африка. Този успех 
се дължи на тяхното стабилно качество, 
гарантирано от стройна система за управ-
ление. Горива на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ 
се продават и в бензиностанциите от ве-
ригата „ЛУКОЙЛ Гети Петролиум“ в САЩ.
В резултат на значителните инвестиции 
в модернизацията на инсталациите за про-
изводство на горива компанията изпревари 
с две години утвърдения от българското 
правителство срок за въвеждане на без-
оловни бензини. В момента на всички бен-
зиностанции „ЛУКОЙЛ“ в страната се про-
дават само безоловни горива. Дизеловото 
гориво, произвеждано от рафинерията, е с 
намалено съдържание на сяра, отговарящо 

строителство на Комплекс за преработка 
на тежки остатъци. Той ще се състои от 
пет нови инсталации, които ще обезпечат 
допълнително производство на моторни го-
рива по стандарт ЕВРО-5, както и намаля-
ване на съдържанието на сяра в котелното 
гориво. Дълбочинността на преработката 
ще се увеличи до 88% и от един тон нефт 
ще се произвеждат повече горива и енер-
гийни продукти. Това ще доведе до намаля-
ване на производството на тежки продукти 
– основно котелно гориво. Построяването 
на Комплекс за преработка на тежки оста-
тъци е една от най-важните задачи в стра-
тегията на „ЛУКОЙЛ“ в Югоизточна Европа.

ПРОМОЦИЯ
„ЛУКОЙЛ България“ предлага на своите кли-
енти уникални карти за разсрочено плаща-
не на горива, стоки и услуги във веригата 
бензиностанции на компанията в цялата 
страна. Използването на фирмени „ЛУКОЙЛ 
карти“ дава възможност за тридесетднев-
но разсрочено плащане, обслужване без 
задължително предоставяне на гаранция и 
големи отстъпки в цените на горивата.
„ЛУКОЙЛ България“ ЕООД оказва значителна 
финансова подкрепа на българската култу-
ра, спорт, образование и на Българската 
православна църква. Компанията подпомага 
домове за деца в неравностойно положение, 
инвалиди, нуждаещи се от лечение в чужби-
на българи. Тя оказва финансова подкрепа и 
на талантливи деца, като по този начин им 
дава шанса да развият своите заложби. 

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Горивата за бензиностанциите „ЛУКОЙЛ“ се 
доставят директно от „ЛУКОЙЛ Нефтохим 
Бургас“. Бензиностанциите предлагат ви-
сококачествени горива А95Н, А98Н, SUPER 
DIESEL и автогаз. Доставката им от рафи-
нерията до обектите се осъществява със 
собствен превоз, в пломбирани цистерни, 

чийто маршрут се наблюдава директно 
чрез сателитна връзка от централния офис 
на компанията.
Независимо от големината на обекта, бен-
зиностанциите на „ЛУКОЙЛ“ са оборудвани 
с най-модерните многопродуктови бензи-
ноколонки, които се използват в Европа. 
Те разполагат с безпогрешна електронна 
система, която контролира точността на 
измерване при зареждането. Резервоарите 
са двустенни със специално покритие, ко-
ето не допуска замърсяване на горивата с 
примеси. 
Бензиностанциите „ЛУКОЙЛ“ са сред най-
безопасните и екологично чисти обекти. 
Всяка бензиноколонка има специална сис-
тема за улавяне и връщане в резервоарите 
на бензиностанцията на бензиновите пари, 
които се отделят при зареждане. Така те 
не попадат в атмосферата.

Факти, които не знаете за

ЛУКОЙЛ

Името на компанията майка идва от пър-
вите букви на имената на три местонахо-
дища на петрол – Лангепас, Урай, Когалым. 

През 2000 г. „ЛУКОЙЛ“ купи американ-
ската верига „Гети Петролиум“, която 
има 1300 бензиностанции в тринадесет 
щата на САЩ. Бензиностанциите се за-
реждат от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“.

Това е първата руска компания, чиито ак-
ции се листват на Лондонската борса.

По размер на доказаните запаси от 
въглеводороди „ЛУКОЙЛ“ е на второ 
място в света сред частните нефтени 
компании. Делът є в световните неф-
тени запаси е 1,3%, а в добива на нефт 
– около 2,3%. 

Групата компании „ЛУКОЙЛ“ в България 
включва още дружествата Пенсионнооси-
гурителен фонд „ЛУКОЙЛ Гарант“ с пълен 
лиценз и компанията „ЛУКОЙЛ Ейвиейшън“ 
за търговия с авиационно гориво.

Първата капка български бензин е про-
изведена на 2 септември 1963 г. На тази 
дата се чества Денят на нефтохимика.

1991
В Русия е основана  
Нефтена компания  
„ЛУКОЙЛ“.

момента са изградени 180 бензиностанции 
(собствени, на франчайз и на съвместно уп-
равление), които държат около 27% пазарен 
дял при продажбите на дребно. 

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
„ЛУКОЙЛ“ е изградила система за постоя-
нен качествен контрол на всички свои 
продукти. Първият етап от нея е проверка 
на използваните входящи суровини. За га-
рантиране на количеството и качеството 
на нефта, който постъпва за преработка 
в комбината, се грижат две независими 
инспектиращи организации, които притежа-
ват международeн стандарт за качество 
ISO 9001:2000, и лабораторни бази, акреди-
тирани по БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
Във всяка инсталация на „ЛУКОЙЛ Неф-
тохим Бургас“ АД се извършва постоянен 
денонощен контрол и на произведените 
междинни продукти. Всички компоненти на 
готовия продукт се анализират поотделно 
по време на целия технологичен процес. 
Всяка партида от готова продукция полу-
чава сертификат след изпитанията в неза-
висимите лаборатории на инспектиращите 
организации.
Бензиностанциите от веригата „ЛУКОЙЛ“ 

на европейските изисквания. 
Марката „Супер дизел“ гаран-
тира безпроблемно запалване 
на двигателя при много ниски 
температури и намален разход 
на гориво.
Част от производствената 
номенклатура на компанията 
„ЛУКОЙЛ“ са моторните масла. 
Те са произведени на основата 
на традиционните руски базови 
масла, които са най-добрите 
в света. Техните отлични 
качества се използват и при 
производството на моторни 
масла от традиционно силни 
фирми в бранша като SHELL, 
BP, MOBIL. Маслата „ЛУКОЙЛ“ 
са получили одобрението на 
Американския петролен институт, Съюза 
на американските инженери и Европейския 
съюз на автомобилните производители. 
Създават се по най-съвременна технология, 
като при тяхното производство се изпол-
зват най-ефективните добавки и присадки, 
произведени от Shell Additives, Exxon, Lubrizol, 
Ethyl companies.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
През последните седем години „ЛУКОЙЛ“ ин-
вестира в бургаския комбинат над 450 ми-
лиона долара за подобряване на екологична-
та среда, за безопасни условия на труд и 
повишаване на качеството. В резултат на 
направените инвестиции още през 2003 г. 
дружеството е сертифицирано съгласно изи-
скванията на Европейските стандарти за 
професионална безопасност и здраве OHSAS 
18 001:1999. Само за екологични проекти ин-
вестициите в дружеството до 2013 г. ще 
бъдат за 50 милиона долара, а до 2012 г. в 
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ ще се инвести-
рат един милиард долара.
За периода 2005–2007 г. „ЛУКОЙЛ Бълга-
рия“ осъществява инвестиционна програма 
на обща стойност 211 милиона долара. 
Тя включва строителството на 101 нови 
бензиностанции и реконструкция на нефто-
провода от Бургас. Закупено е и газово при-
станище в Русе и е осъществена реконст-
рукция на нефтобазите. 
„ЛУКОЙЛ България“ ЕООД изгражда модерна 
верига бензиностанции в повечето градове 
на страната и на всички основни пътни 
артерии. В краткосрочните планове за раз-
витие на Групата „ЛУКОЙЛ“ в България са 
заложени няколко непосредствени задачи: да 
се задържи и увеличи делът на продажбите 
на едро; да се повиши пазарният дял на 
дребно, както и делът на маслата „ЛУКОЙЛ“; 
да се разшири присъствието на компанията 
на пазара на природен газ.
В „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД започва и 

Извършен е основен 
ремонт на нефто-
комбината.
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Комбинатът пре-
минава изцяло към 
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безоловни бензини.
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