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                                                    Д О Г О В О Р 

№ УД 05-6/06.03.2015г. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: 
София  1092, ул. “Дякон Игнатий” № 3; ЕИК 000695324; 
тел: 92 20642, 92 20689; факс: 951 51 69, представлявано от директора на 
дирекция „Инвестиции в отбраната“ – Венислав Любенов  Цанов, 
упълномощен с МЗ № ОХ - 117/13.02.2015г. наричан по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
 
и 
 
“ИНТЕНДАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЕАД, със седалище и адрес на 
управление: 
гр. София, пощ.код 1606, ул.“Владайска“, № 48 – А; с ЕИК 129006778 
тел: 02 9525215; факс: 02 9525257, представлявано от Ганчо Караджов - 
изпълнителен директор, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна, в изпълнение на Решение № 7/27.01.2015 г. за избор на 
изпълнител и подписано  рамково споразумение № УД 05-5/19.02.2015 г. 
се сключи настоящия договор, въз основа на проведена открита 
процедура за възлагане на поръчка по чл. 16, ал. 8 от ЗОП, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави 
на свой риск при посочените условия, номенклатури (готови изделия), 
количества за доставка съгласно Приложение № 1, съставляващо неразделна 
част от настоящия договор.  

Чл. 2. Готовите изделия да отговарят на изискванията на техническите 
спецификации (ТСЖ), приложение № 2, приложение № 5 на договора и на 
утвърдените мостри.  
 

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
 

Чл. 3. Единичните цени са посочени в Приложение № 3, коeто е 
неразделна част от настоящия договор и не подлежат на промяна.  

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставените 
по чл. 1 готови изделия, възнаграждение в размер на 4 354 823, 58 лева (четири 
милиона триста петдесет и четири осемстотин двадесет и три лева и 58 ст.) с 
включен ДДС.  

(2) Заплащането се извършва в лева с платежно нареждане, по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Интенданско обслужване“ ЕАД,  
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IBAN: BG17FINV9150 101 6427027, BIC: FINVBGSF в Първа инвестиционна 
банка АД, клон Карлово по следните начини: 

1. По банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне 
в дирекция „Инвестиции в отбраната” на следните редовно оформени 
документи:  

а) фактура (оригинал) - надлежно оформена, съгласно изискванията на 
чл. 114 от ЗДДС и подписана от получателят на стоката в склада; 

б) складова разписка; 
в) протокол за приемане/предаване на материални средства, подписан 

между Изпълнителя и крайния получател на изделията; 
2. Авансово плащане – 49,60 процента  от стойността на договора, което 

ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на 
следните документи: 
а) Оригинална неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово плащане 
в размер на 2160000,00 (два милиона сто и шестдесет хиляди) лева  с валидност 
30 (тридесет) дни след последната доставка. Текстът на банковата гаранция се 
уточнява между страните. Когато банковата гаранция за авансово плащане се 
издава от банка, намираща се извън територията на Република България, 
същата следва да бъде авизирана или потвърдена от българска или 
международна банка, регистрирана на територията на Република България. 
Редукцията на банковата гаранция се извършва пропорционално със съответния 
процент на аванса след представяне от изпълнителя в дирекция „Инвестиции в 
отбраната“ на документите, посочени в чл. 4, ал. 2, т. 1. 
б) Оригинал на фактура за авансово плащане. 

(3) Документите трябва да се представят в дирекция „Инвестиции в 
отбраната“ в срок до 3 (три) работни дни от датата на доставка.  

Чл. 5. (1) Допуска се доставката на отделни партиди, което не 
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от пълно изпълнение на договора. 

(2) Допуска се плащане след частична доставка, в срока и след 
представяне на документите по чл.4, ал.1 от рамковото споразумение. 
 

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА 
ДОСТАВКА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
 

Чл. 6. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото 
подписване, а крайният срок за доставка на изделията е  до 6 месеца след датата 
на подписването на договора. 

(2) Правото на собственост и риска по договора преминават върху 
Възложителя след доставка до формированието-краен получател и подписване 
на приемо-предавателен протокол. 

(3) Място на доставка е съгласно Приложение № 4, неразделна част от 
договора. 
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  
 
Чл.7. Правата и задълженията на СТРАНИТЕ по този договор са 

съгласно клаузите на раздел VII и раздел VIII от Рамковото споразумение. 
 

V. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл.8. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е банкова гаранция и е в 

размер на 181450,98 лева (сто осемдесет и една хиляди четиристотин и петдесет 
лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща 5 % от стойността му без 
ДДС. Тя служи за точното му и своевременно изпълнение. 

Чл. 9.(1) Гаранцията е валидна за целия срок на изпълнение на договора 
плюс 30 (тридесет) дни след изтичането му. 

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни 
след пълното изпълнение на договора. 

 
 
 
VI. КАЧЕСТВО 

 
Чл. 10. По отношение изискванията и проверката на качеството на 

изделията са приложими клаузите на раздел IX и X от Рамковото споразумение. 
 
 
 
VII. УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ. 
 
Чл.11. Рекламациите се извършват по реда, определен в клаузите на 

раздел XI от Рамковото споразумение.  
 
   
VIII.НЕУСТОЙКА 
 
Чл. 12. (1) В случай на неизпълнение на задължението  да  достави 

стоките  в срока по чл. 6,   Изпълнителят     дължи    неустойка      за   забава в    
размер на 0.15 %   от    стойността на    забавената   част   за   всеки    просрочен    
ден,   но   не    повече  от 5 % /пет процента/ от общата стойност на договора без 
ДДС. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на 
конкретния договор до размера на неустойката. 
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(2) Изпълнителят дължи неустойка по ал.1 и в случай на непреодолима 
сила, ако към момента на настъпването й е бил в забава, независимо дали 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предприел действия по прекратяването на договора. 

 (3) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,15 % от стойността на 
рекламираните изделия за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок 
предвиденото в Акта за рекламация, но не повече от 5 % от договорната 
стойност на рекламираните изделия без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на договорната стойност на рекламираните изделия, ако не 
изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с обезщетение за 
претърпените вреди над размера на неустойката. 

 (4) В случай на частично или пълно неизпълнение на задълженията, 
Изпълнителят дължи неустойка по конкретния договор в размер на 5 % (пет) 
върху стойността без ДДС. 

(5) Възложителят дължи неустойка при забава в плащането на цената в 
размер на законната лихва.  
 

ХІI. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.13 (1). При пълно или частично неизпълнение по договора в 

уговорения срок, Възложителят има право да отправи предупреждение за 
прекратяване на договора, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за 
изпълнение. 
 (2) Договорът се счита прекратен след изтичане на срока, даден от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си.  

(3) В случаите по ал.1 и ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи 
неустойката по чл.12, ал.4 от гаранцията за добро изпълнение.  
 

Чл. 14. Прекратяването на договора може да стане при следните 
основания: 

1. По взаимно писмено изразено съгласие на страните. 
2. При прекратяване без правоприемство на юридическото лице на 

изпълнителя. 
3.С писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отпадане на 

необходимостта от поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на 
всички приети от него изделия към момента на прекратяването. 

 
Чл.15. Договорът може да бъде развален, ако се установи, че повече от 

50% от доставените изделия са негодни за ползване и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже 
да ги замени или не ги замени в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 
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ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 
 
Чл. 16. Страна по този договор няма право да прехвърля правата и 

задълженията си по него, без изрично писмено съгласие на другата страна. 
Чл. 17. Страните по настоящия договор ще решават спорове, възникнали 

относно изпълнението му, по споразумение, а при непостигане на такова, 
спорът ще бъде отнасян по предвидения в закона ред пред компетентния съд. 

Чл. 18. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат клаузите 
на Рамковото споразумение и разпоредбите на относимите нормативни актове. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра 
– по един за всяка от страните. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ:   
                      

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА”      „ИНТЕНДАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“  ЕАД 

                                
                                                                             
       ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ           ГАНЧО КАРАДЖОВ  

 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
 „ФИНАНСИ” 

 
                      ТОДОР ГЕЛЕВ 
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Количество на изделията                         Приложение № 1 
 
 

 № 
по 
ред 

 

Списък на полевите облекла по обособена позиция № 1 
Мяр 
ка 

Коли 
чество 

1. Полушуба с подплата за военнослужещи от СВ бр. 3330 

2. Полушуба без подплата за военнослужещи от СВ бр. 2175 

3. Клин с подплата за военнослужещи от СВ бр. 2780 

4. Клин без подплата за военнослужещи от СВ бр. 5895 

5. Клин летен за военнослужещи от СВ бр. 13330 

6. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от СВ бр. 14985 

7. Шапка зимна за военнослужещи от СВ бр. 3790 

8. Шапка лятна за военнослужещи от СВ бр. 12300 

9. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВВС бр. 220 

10. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВВС бр. 230 

11. Клин с подплата за военнослужещи от ВВС бр. 80 

12. Клин без подплата за военнослужещи от ВВС бр. 800 

13. Клин летен за военнослужещи от ВВС бр. 2400 

14. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВВС бр. 2885 

15. Шапка зимна за военнослужещи от ВВС бр. 10 

16. Шапка лятна за военнослужещи от ВВС бр. 875 

17. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВМС бр. 330 

18. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВМС бр. 20 

19. Клин с подплата за военнослужещи от ВМС бр. 740 

20. Клин без подплата за военнослужещи от ВМС бр. 70 

21. Клин летен за военнослужещи от ВМС бр. 990 

22. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВМС бр. 1420 

23. Шапка зимна за военнослужещи от ВМС бр. 295 

24. Шапка лятна за военнослужещи от ВМС бр. 760 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ „ИНТЕНДАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЕАД 

     

      ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ    ГАНЧО КАРАДЖОВ 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Технически спецификации /ТСЖ/ с изискванията към изделията  
 

  № 
по 
ред 

 

Списък на полевите облекла по обособена позиция № 1 
№ на техническа 

спецификация 
 

1. Полушуба с подплата за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1953.14 

2. Полушуба без подплата за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1953.14 

3. Клин с подплата за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1954.14 

4. Клин без подплата за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1954.14 

5. Клин летен за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1954.14 

6. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1955.14 

7. Шапка зимна за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1956.14 

8. Шапка лятна за военнослужещи от СВ ТСЖ 71.1957.14 

9. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1953.14 

10. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1953.14 

11. Клин с подплата за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1954.14 

12. Клин без подплата за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1954.14 

13. Клин летен за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1954.14 

14. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1955.14 

15. Шапка зимна за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1956.14 

16. Шапка лятна за военнослужещи от ВВС ТСЖ 71.1957.14 

17. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1953.14 

18. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1953.14 

19. Клин с подплата за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1954.14 

20. Клин без подплата за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1954.14 

21. Клин летен за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1954.14 

22. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1955.14 

23. Шапка зимна за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1956.14 

24. Шапка лятна за военнослужещи от ВМС ТСЖ 71.1957.14 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ „ИНТЕНДАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЕАД 

     

      ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ    ГАНЧО КАРАДЖОВ 
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Цени на изделията       Приложение № 3 
 

  № 
по 
ред 

 

Списък на полевите облекла по обособена позиция 
№ 1 

Мяр 
ка 

Коли-
чество 

единична 
цена  

в лева 
без ДДС 

 

обща  
стойност с 

ДДС 

1. Полушуба с подплата за военнослужещи от СВ бр. 3330 137,02 547531,92 

2. Полушуба без подплата за военнослужещи от СВ бр. 2175 104,50 272745,00 

3. Клин с подплата за военнослужещи от СВ бр. 2780 77,90 259874,40 

4. Клин без подплата за военнослужещи от СВ бр. 5895 53,86 381005,64 

5. Клин летен за военнослужещи от СВ бр. 13330 52,92 846508,32 

6. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от СВ бр. 14985 52,80 949449,60 

7. Шапка зимна за военнослужещи от СВ бр. 3790 20,79  94552,92 

8. Шапка лятна за военнослужещи от СВ бр. 12300 15,12 223171,20 

9. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВВС бр. 220 137,02   36173,28 

10. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВВС бр. 230 104,50   28842,00 

11. Клин с подплата за военнослужещи от ВВС бр. 80 77,90    7478,40 

12. Клин без подплата за военнослужещи от ВВС бр. 800 53,86  51705,60 

13. Клин летен за военнослужещи от ВВС бр. 2400 52,92 152409,60 

14. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВВС бр. 2885 52,80 182793,60 

15. Шапка зимна за военнослужещи от ВВС бр. 10 20,79       249,48 

16. Шапка лятна за военнослужещи от ВВС бр. 875 15,12   15876,00 

17. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВМС бр. 330 137,02   54259,92 

18. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВМС бр. 20 104,50   2508,00 

19. Клин с подплата за военнослужещи от ВМС бр. 740 77,90   69175,20 

20. Клин без подплата за военнослужещи от ВМС бр. 70 53,86    4524,24 

21. Клин летен за военнослужещи от ВМС бр. 990 52,92   62868,96 

22. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВМС бр. 1420 52,80   89971,20 

23. Шапка зимна за военнослужещи от ВМС бр. 295 20,79     7359,66 

24. Шапка лятна за военнослужещи от ВМС бр. 760 15,12   13789,44 

 Общо                4354823,58 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ „ИНТЕНДАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЕАД 

     

      ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ    ГАНЧО КАРАДЖОВ 
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 Място на доставка на изделията     Приложение № 4 

 
  № 
по 
ред 

 

Списък на полевите облекла по обособена позиция  
№ 1 

Мяр 
ка 

Коли-
чество 

Място на доставка 
(военно  

формирование) 

1. Полушуба с подплата за военнослужещи от СВ бр. 3330 52 370 – Негушево 

2. Полушуба без подплата за военнослужещи от СВ бр. 2175 52 370 – Негушево 

3. Клин с подплата за военнослужещи от СВ бр. 2780 52 370 – Негушево 

4. Клин без подплата за военнослужещи от СВ бр. 5895 52 370 – Негушево 

5. Клин летен за военнослужещи от СВ бр. 13330 52 370 – Негушево 

6. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от СВ бр. 14985 52 370 – Негушево 

7. Шапка зимна за военнослужещи от СВ бр. 3790 52 370 – Негушево 

8. Шапка лятна за военнослужещи от СВ бр. 12300 52 370 – Негушево 

9. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВВС бр. 220 52 370 – Негушево 

10. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВВС бр. 230 52 370 – Негушево 

11. Клин с подплата за военнослужещи от ВВС бр. 80 52 370 – Негушево 

12. Клин без подплата за военнослужещи от ВВС бр. 800 52 370 – Негушево 

13. Клин летен за военнослужещи от ВВС бр. 2400 52 370 – Негушево 

14. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВВС бр. 2885 52 370 – Негушево 

15. Шапка зимна за военнослужещи от ВВС бр. 10 52 370 – Негушево 

16. Шапка лятна за военнослужещи от ВВС бр. 875 52 370 – Негушево 

17. Полушуба с подплата за военнослужещи от ВМС бр. 330 26910 – Р.Димитриево 

18. Полушуба без подплата за военнослужещи от ВМС бр. 20 26910 – Р.Димитриево 

19. Клин с подплата за военнослужещи от ВМС бр. 740 26910 – Р.Димитриево 

20. Клин без подплата за военнослужещи от ВМС бр. 70 26910 – Р.Димитриево 

21. Клин летен за военнослужещи от ВМС бр. 990 26910 – Р.Димитриево 

22. Риза с дълъг ръкав за военнослужещи от ВМС бр. 1420 26910 – Р.Димитриево 

23. Шапка зимна за военнослужещи от ВМС бр. 295 26910 – Р.Димитриево 

24. Шапка лятна за военнослужещи от ВМС бр. 760 26910 – Р.Димитриево 

 Общо количество    

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ „ИНТЕНДАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЕАД 

     

      ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ    ГАНЧО КАРАДЖОВ 


