
 

  
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДИРЕКЦИЯ „ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ“ 
1092, София, ул. „Дякон Игнатий” № 3; тел.: (02) 92 20642; факс: (02) 951 51 69 

 
 
 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 
 
 

Осигуряване летателната годност  
на самолет Ан-30  

 
 
 
 

одобрена с Решение № 118 / 23.10.2019 г. 
на Министъра на отбраната 

 
 „Отбранителна аквизиция“ - МО 

 
 

гр. София, 2019 г. 



ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ АН-30 2 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

I ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3 
 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  
 3. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
 4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 5. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ  
 6. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  
 7. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА  
 8. КОЛИЧЕСТВА  
 9. МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 10. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  
 11. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ И ДОГОВОРИ КЪМ НЕГО  

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 8 
 1. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ/УСЛУГИТЕ  
 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ  
 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР  

III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 
УЧАСТИЕ И ОФЕРТА 12 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  
 2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ  
 3. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С 

УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА  

 4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  
IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 18 

 1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ  
 2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА  
 3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОЦЕНЯВАНАТА ОФЕРТА  
 4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ  
 5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 6. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

V. ПРИЛОЖЕНИЯ: 20 

 Приложение № 1 ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕ В ОТКРИТА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  
„ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ Ан-30” 

21 

 Приложение № 2  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 59, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ 
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 

22 

 Приложение № 3 ОБРАЗЕЦ НА „ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 327, АЛ.1 ОТ ЗОВСРБ“ 26 

 Приложение № 4 УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ЕДИНЕН 
ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 

27 

 Приложение № 5 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ.102, АЛ.1 ОТ ЗОП 30 

 Приложение № 6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 31 

 Приложение № 7 ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 38 

 Приложение № 8 КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ “ТС Л22.3029.18” И 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НЕЯ 

45 

 Приложение № 9 РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ) 46 
 



 

ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ АН-30 3 

 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Осигуряване летателната годност на самолет Ан-30  

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
Сключване на рамково споразумение за срок от 36 (тридесет и шест) месеца за осигуряване 

летателната годност на самолет Ан-30 рег. знак 055, зав. № 0802, което включва извършване на 
капитално-възстановителен ремонт (КВР) на самолет Ан-30, двигатели АИ-24ВТ, РУ19А-300, въздушни 
винтове АВ72Т серия 02А и оборудването от техните комплектации, доработка/замяна на системи от 
комплектацията на самолета, ремонт и доставка на авиационно-техническо имушество (резервни 
части, консумативи и разходни материали). 

3. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Рамковото споразумение по предмета на обществената поръчка ще включва изпълнението 

на следните доставки (Доставки/те) и услуги (Услуги/те);  
3.1. Извършване на капитално-възстановителен ремонт (КВР) на самолет Ан-30 и 

оборудването от неговата комплектация (под оборудване се разбира агрегати, възли, блокове и 
детайли). 

3.2. Увеличаване на назначения (общ технически) ресурс на самолета по кацания и 
назначения (общ технически) срок на служба (общ технически календарен срок на експлоатация) с 
цел осигуряване на пълния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба 
(междуремонтен срок на експлоатация), назначен след завършване на КВР.  

3.3. Извършване на КВР на два броя авиационни двигатели АИ-24ВТ и комплектуващите ги 
изделия; 

3.4. Извършване на КВР на един брой пусков авиационен двигател РУ19А-300 и 
комплектуващите го изделия; 

3.5. Извършване на КВР на два броя въздушни винтове АВ-72Т серия 02А. 
3.6. Ремонт на оборудване от комплектацията на самолета, двигателите и винтовете, по 

номенклатури и количества съгласно Приложение 3 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 – 
Приложение №8;  

3.7. Доставка на резервни части, консумативи и разходни материали по номенклатури и 
количества съгласно Приложение 2 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и 
допълнение към нея – Приложение №8; 

3.8. Доставка и обновяване на действащи сервизни бюлетини. 
3.9. Доставка, доработка, замяна, монтаж на системи и възли от комплектацията на самолета 

съгласно т.2.2.9 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея – 
Приложение №8. 

3.10. Доставка на необходимата техническа и/или експлоатационна документация за 
експлоатацията на новопоставеното оборудването по т. 3.9. 

3.11. Обучение на летателен и технически състав (до 20 души) по правилата за използване и 
техническо обслужване на оборудването по т. 3.9. 
Забележка: 
1. Техническите данни на самолет Ан-30 рег. знак 055, заводски № 0802, авиационни двигатели АИ-24ВТ 
заводски №№ Н4864ВТ012 и Н4864ВТ013, авиационен двигател РУ19А-300, заводски №Р415179 и въздушни 
винтове АВ-72Т серия 02А заводски №№ С51Л406 и С42Л871 са посочени в Приложение 1 на техническа 
спецификация ТС Л22.3029.18 – Приложение №8. 
2. Дейностите по точки 3.2 ÷ 3.5 и 3.9. ще се извършват едновременно с дейностите по т. 3.1. 
3. Кандидатите/Участниците могат да се запознаят със състоянието на Самолета и оборудването обект на 
поръчката в срока за подаване на оферти към процедурата, след предварителна заявка до лицето за контакт, 
указано в Обявлението и спазване на изискванията на МО за достъп на външни лица във военни 
формирования. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Техническите изисквания към  доставките/услугите са описани подробно в раздел II от 

настоящата документация и техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение 
към нея – Приложение №8. 

5. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.  
Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от 

предметния обхват е неразделно свързана с останалите, е невъзможно разделянето на поръчката на 
обособени позиции. 

6. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
Възложителят прилага процедурата за сключване на рамково споразумение с един 

изпълнител на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т.1, буква „б“, чл. 73, ал. 1 и чл. 81, ал. 1  
и чл.82, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

7. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 
Видът на процедурата е „Открита процедура“. 

8. КОЛИЧЕСТВА 
Количествата на заявените от Възложителя Доставки/Услуги ще се определят при сключване 

на конкретни договори към рамковото споразумение съобразно необходимостта на заявителя на 
поръчката – Военновъздушните сили и осигурените финансови средства по бюджета на 
Министерство на отбраната, без това да води до превишаване на общото количество предвидено в 
рамково споразумение. 

Възложителят си запазва правото и да не сключва конкретен договор към рамковото 
споразумение. От предното обстоятелство не произтича отговорност за Министерството на 
отбраната. 

9. МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

9.1. Място за изпълнение на Доставките/Услугите по предмета на обществената поръчка: 
9.1.1. Мястото за получаване на имуществото от избрания Изпълнител за извършване на 

ремонтните дейности и доработки по предмета на обществената поръчка и връщането му след това е 
района на военно формирование 24900 - София; 

9.1.2. Място за извършване на дейностите по т.3.1.-3.5, и т.3.9 от настоящият раздел – 
ремонтните бази на Изпълнителя; 

9.1.3. Място за изпълнение на дейностите по т.3.7, 3.8, 3.10 и 3.11 от настоящият раздел -  
военно формирование 24900 – София. 

9.1.4. Място за изпълнение на ремонтите по т.3.6 от настоящият раздел -  ремонтните бази на 
Изпълнителя. 

9.1.5. Всички разходи свързани с транспортирането на авиационно имущество по предмета 
на поръчката от мястото на получаването му до мястото за извършване на ремонтните дейности по 
предмета на обществената поръчка и обратно, са за сметка на избрания Изпълнител; 

9.1.6. Място за извършване на обучението по т. 3.10 от настоящият раздел - военно 
формирование 24900 – София. 

9.2. Срокове за изпълнение: 
9.2.1. Максималният срок за комплексно изпълнение на всички Доставки и Услуги по 

предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, т. 3 от настоящият раздел и 
съгласно максималните прогнозни количества, указани в Приложение 1 и Приложение 2 от 
техническа спецификация ТС Л22.3029.18, ще е съгласно предложеният от участниците в техните 
„Предложения за изпълнение на поръчката“ – Приложение №6. (т.3), но не по-голям от 12 
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(дванадесет) месеца. Срокът за комплексно изпълнение на поръчката е показател за оценка на 
офертите на участниците. 

9.2.2. Максималните срокове за ремонт на конкретно оборудване по т.3.6 и доставка на 
резервни части, консумативи и разходни материали по т. 3.7 от настоящият раздел ще е съгласно 
предложените от участниците срокове в техните „Ценови предложения“ – Приложение №7. (Таблица 
3 и Таблица 4), но не по-голям от 12 (дванадесет) месеца.  

9.2.3. Сроковете за Доставките започват да текат от датата на подписване на всеки конкретен 
договор към рамковото споразумение, а на Услугите, от датата на предаване на имуществото за 
ремонт от Възложителя на Изпълнителя. 

9.2.4. За дата на доставка на имуществото се счита датата на приемане на същото в мястото за 
доставка и подписване от упълномощени представители на страните на „Приемо-предавателен 
протокол“ за доставените количества, а за дата на извършване на конкретна услуга се счита датата на 
подписване от упълномощени представители на страните на „Приемо-предавателен протокол“ за 
извършената услуга. 

9.3. Условия за изпълнение 
Условията за изпълнение на Доставките/Услугите зависят от избрания изпълнител (дали е 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице) и могат да бъдат както следва: 

9.3.1. DDP  (ИНКОТЕРМС 2010) когато Изпълнителят е българско физическо или юридическо 
лице и извършва доставка на имущество чрез внос от страна извън Европейският съюз (ЕС): 

9.3.1.1. Издаването (при необходимост) на съответните Удостоверения за внос от 
Министерство на икономиката са отговорност на Изпълнителя. 

9.3.1.2. Изпълнителят ще извърши вноса на имуществото до определеното място за доставка 
в Р. България  за своя сметка. 

9.3.1.3. При извършване на вноса, Изпълнителят може да се възползва от облекченията за 
суспендиране на вносни мита съгласно Регламент (ЕО) 150/2003 от 21.01.2003 г. на Съвета1. 

9.3.2. DAP (ИНКОТЕРМС 2010) когато Изпълнителят е чуждестранно физическо или 
юридическо лице и извършва доставка на имущество чрез внос от страна извън Европейският съюз 
(ЕС): 

9.3.2.1. Издаването (при необходимост) на съответните Удостоверения за внос са 
отговорност на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя всички 
поискани от него документи, необходими за получаване на съответните Удостоверения за внос. 

9.3.2.2. След оформяне на вноса от Възложителя, транспорта и застраховката на имуществото 
за доставка до определеното място за доставка, ще бъде за сметка на Изпълнителя по договора.  

9.3.3. DDP когато Изпълнителят е българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице и извършва доставка на имущество чрез трансфер от страна член на ЕС: 

9.3.3.1. Изпълнителят осигурява за своя сметка всички необходими разрешения за трансфер 
на имуществото от държавата членка на ЕС (където се намира) до мястото за доставка в Р. България 
(при необходимост). 

9.3.3.2. Изпълнителят ще приключи митническите процедури по вноса на имуществото в 
страната членка на ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото до Р. България), и ще заплати 
всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси.  

9.3.3.3. Изпълнителят ще транспортира имуществото за доставка от държавата членка на ЕС 
(където се намира) до определеното място за доставка в Р. България  за своя сметка. 

                                                           
1 това обстоятелство трябва да е декларирано предварително от участниците в процедурата в тяхното „Предложение за 
изпълнение на поръчката“ и отчетено при представяне на тяхното „Ценово предложение“. Редът за издаване на сертификат 
за суспендиране на вносни мита за нуждите на МО е описан в заповед на министъра на отбраната № ОХ-610/27.06.2017 г., 
която може да бъде изтеглена от интернет адрес  https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/norm_docs/ox-610_regl._150.pdf 
 

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/norm_docs/ox-610_regl._150.pdf
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9.3.4. Специфични условия за приемане и предаване на Услугите по т.3.1, 3.3., 3.4., и 3.5 от 
Раздел I от настоящата документация. 

9.3.4.1. Упълномощени представители на Възложителят предават Имуществото (самолет Ан-
30, двигатели АИ-24ВТ, двигател РУ19А-300, въздушни винтове АВ-72 и комплектуващите ги изделия) 
в работоспособно/функциониращо състояние, позволяващо техническо прелитане на самолета до 
територията на ремонтната организация на Изпълнителя. Преди предаване на Имуществото на 
Изпълнителя за изпълнение на Услугите, на същото ще бъдат изпълнени регламентни работи в обем 
на 300 часа/6 месеца от техническия персонал на Военновъздушните сили. Всички системи, възли, 
блокове и агрегати на самолета и комплектуващите го изделия (в това число двигатели АИ-24ВТ, 
двигател РУ19А-300 и въздушни винтове АВ-72) ще са в работоспособно състояние, но с изтекъл общ 
технически и/или междуремонтен ресурс. Данните за наработката и ресурсите на самолет Ан-30, 
двигатели АИ-24ВТ, двигател РУ19А-300, въздушни винтове АВ-72 и комплектуващите ги изделия са 
посочени в Приложение 1 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение 
към нея. 

9.3.4.2. След получаване на самолета и комплектуващите го изделия (в това число двигатели 
АИ-24ВТ, двигател РУ19А-300 и въздушни винтове АВ-72) за предоставяне на Услугата, Изпълнителят 
осигурява за своя сметка, отговорност и риск нейното транспортиране/прелитане до мястото на 
изпълнение на Услугата. 

9.3.4.3. В случай на техническо прелитане, издаването на необходимите разрешения за 
прелитане на самолета до/от територията на Изпълнителя, са отговорност на Изпълнителя. 

9.3.4.3.1. Възложителят ще окаже необходимото административно съдействие на 
Изпълнителя (при необходимост) за получаване на необходимите разрешения за прелитане на 
самолета. 

9.3.4.3.2. Всички разходи, свързани с прелитането на самолета до/от територията на 
Изпълнителя са за негова сметка. 

9.3.4.4. След приключване на дейностите за изпълнение на Услугата, Изпълнителят за своя 
сметка извършва необходимите проверки на работата на самолета и системите му, включително 
заводските наземни технически и летателни изпитвания на същият. Информацията за изпълнените 
дейности по самолета, двигателите, винтовете и системите, включително за резултатите от 
извършените изпитвания се нанася от Изпълнителя във формулярите на авиационната техника. 

9.3.4.5. След успешното приключване на заводските летателни изпитвания на самолета, 
Изпълнителят за своя сметка го пребазира, за извършване на приемане и предаване на Възложителя 
до мястото за доставка. 

9.3.4.6. Приемането и предаването на самолета на упълномощените представители на 
Възложителя (комисия назначена със заповед на Командира на ВВС) се извършва във военно 
формирование 24900 – Враждебна на два етапа: Изпълнение на техническо приемане и изпитвания 
от комисията на Възложителя, с проверка документацията и състоянието и работоспособността на 
самолета, двигателите, винтовете и техните системи и Летателни изпитвания с изпълнение на 
полет/и със самолета с участието на смесен екипаж на упълномощени представители на 
Възложителя и Изпълнителя по договора. 

10. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  
Общата прогнозна стойност на поръчката включваща всички Доставки и Услуги, така както са 

описани в т.3. на Раздел I от настоящата документация е 6 000 000.00 лв. (шест милиона) лева с ДДС 
или 5 000 00.00 лв. (пет милиона) лева без ДДС. 

11. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ И ДОГОВОРИ КЪМ НЕГО 
11.1. Рамковото споразумение ще бъде сключено с един изпълнител и в същото са 

определени всички условия, съгласно чл.82, ал.1 от ЗОП, съгласно Приложение №9 от настоящата 
документация с класирания на първо място участник в обществената поръчка. 

11.2. Срокът на действие на рамковото споразумение е 36 (тридесет и шест) месеца, считано 
от датата на подписването му от страните. 

11.3. Възложителят ще сключва договори към рамковото споразумение, като прилага 
неговите условия. 
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11.4. Конкретни договори могат да се сключват през целия срок на действие на рамковото 
споразумението, включително и в деня преди изтичането му, като Възложителят си запазва правото 
и да не сключва конкретен договор към рамковото споразумение. От предното обстоятелство не 
произтича отговорност за Министерството на отбраната. Сроковете на конкретните договори ще 
бъдат съобразени с разпоредбата на чл.113, ал.3 от ЗОП. 

11.5. Сроковете за изпълнение на дейностите на конкретните договори към рамковото 
споразумение ще се формират съгласно сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите 
предложени от участниците в техните „Предложения за изпълнение на поръчката“ – Приложение №6 
и „Ценови предложения“ – Приложение №7 и описани в рамковото споразумение, но не по-големи 
от 12 месеца. 

11.6. При подписване на Рамковото споразумение и конкретни договори към него, 
определеният за изпълнител участник, следва да представи документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ/УСЛУГИТЕ 
1.1. Изисквания по предназначение. 
Тактико-техническите изисквания по предназначение да отговарят на изискванията, посочени 

в т. 3.1. на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея 
(Приложение №8). 

1.2. Изисквания за транспортопригодност и съхранение.   
Техническите изисквания за транспортопригодност и съхранение да отговарят на 

изискванията, посочени в т.3.6 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и 
допълнение към нея (Приложение №8). 

1.3. Други специфични изисквания. 
Доставените резервни части, консумативи и разходни материали и ремонтираните агрегати и 

оборудване съгласно Приложения 2 и 3 на техническата спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и 
допълнение към нея да бъдат придружени с формуляри, паспорти/етикети (където производителят е 
предвидил да има такива), като в тях да бъдат нанесени датата на производство, назначените 
технически и междуремонтни срокове на служба и ресурси и сроковете на съхранение. 

1.4. Изисквания към видовете осигуряване.   
Изискванията към видовете осигуряване са съгласно т.5 на техническата спецификация ТС 

Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея (Приложение №8). 
1.5. Изисквания към опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията. 
Изискванията към към опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията са 

посочени в т.6 на техническата спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея 
(Приложение №8). 

1.6. Изисквания към гаранционния срок/ресурс.   
Изискванията към гаранционните срокове са съгласно посочените в т.7 на техническата 

спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея (Приложение №8). 
1.7. Изисквания за оценяване на съответствието.   
Изискванията за оценяване на съответствието на извършените Доставки/Услуги са съгласно 

посочените в т.8 на техническата спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея 
(Приложение №8) и клаузите на Рамковото споразумение и всеки конкретен договор към него. 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. Начинът на плащане за всеки конкретен договор към рамково  споразумение може да 

бъде: 
2.1.1. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни 

след изпълнение на Доставките/Услугите съгласно предмета на конкретния договор към рамковото 
споразумение и представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на документите указани в 
проекта на Рамково споразумение. 

2.1.2. Акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на 
валидност– срока на изпълнение на конкретния договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не 
по-късно от 15 декември на съответната година. Акредитивът е усвоим след изпълнение на 
Доставките/Услугите и представяне в банката на документите указани в проекта на Рамково 
споразумение.  

Акредитивните условия се уточняват между страните по конкретния договор преди откриване 
на акредитива. Всички разноски по акредитива са за сметка на Изпълнителя.  
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2.1.3. Авансово плащане по банков път –договорена за всеки конкретен договор към 
рамковото споразумение сума (до 100 %) от общата стойност на договора, в срок до 60 (шестдесет) 
календарни дни след предоставяне от Изпълнителя в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на 
оригинална фактура и гаранция за стойността на аванса. Останалите проценти до пълната стойност на 
договора се заплаща по банков път след изпълнение на съответните Доставки/Услуги, в срок до 30 
(тридесет) календарни дни след представяне на документите указани в проекта на Рамково 
споразумение. 

2.2. Възложителят  определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото 
плащане във всеки конкретен договор, съобразно предвидените в рамковото споразумение начини. 

2.3. Плащанията от страна на Възложителя по всеки конкретен договор към рамковото 
споразумение ще се извършват след представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на 
документите указани в проекта на Рамково споразумение. 

2.4. При сключване на рамковото споразумение и договори към него, цените ще бъдат 
съобразени с българското законодателство по ДДС. 

2.5. Плащанията ще се извършват в лева за български фирми и в евро за чуждестранни 
фирми. 

2.6. Ако Изпълнителят е чуждестранно лице, всички банкови разходи извън територията на 
Република България, са за сметка на Изпълнителя, а всички банкови разходи на територията на 
Република България са за сметка на Възложителя (когато е приложимо). 

2.7. Авансовото плащане ще се редуцира пропорционално на стойността на извършените по 
фактура Доставки/Услуги, след представянето от Изпълнителя към Възложителя на документите 
указани в проекта на Рамково споразумение. 

Забележка: 
1. Окончателното уточняване на начина на плащане за всеки конкретен договор към рамковото 
споразумение, както е посочено по-горе е изключително право на Възложителя. 
2. Начина на плащане ще бъде конкретизиран в поканата към Изпълнителя за сключване на 
конкретен договор към рамковото споразумение. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР  

3.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане към конкретен договор към 
рамковото споразумение:  

3.1.1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за авансово 
плащане при сключване на конкретен договор към рамковото споразумение. 

3.1.2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:   

3.1.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане:  
Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция за стойността на 

аванса, която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни дни след последната изпълнена 
Доставка/Услуга. Текстът и условията на банковата гаранция се съгласуват предварително с 
Възложителя. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка извън територията 
на Република България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията 
на Република България (ако е приложимо). Разходите по нейното издаване са за сметка на 
Изпълнителя. 

Сумата по банковата гаранция може да се редуцира пропорционално на стойността на 
изпълнените от Изпълнителя Доставки/Услуги и след представяне на документите указани в проекта 
на Рамково споразумение. 
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3.1.2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка: 
Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане чрез 

покритие на отговорността на Изпълнителя, трябва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) 
календарни дни след последната изпълнена Доставка/Услуга. Текстът и условията на 
застрахователната полица по застраховката се съгласуват предварително с Възложителя. 

Застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане по конкретен договор към 
рамковото споразумение следва да отговаря на изискванията указани в приложение към проекта на 
Рамково споразумение. 

Застрахователната полица по застраховката следва да бъде издадена от Застрахователна 
компания, установена на територията на Р България. Разходите по нейното издаване са за сметка на 
Изпълнителя. 

3.1.2.3. Паричен превод – внесен по сметката на дирекция „Финанси“– МО в Българска 
Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

3.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение на конкретен договор:  
При подписване на конкретен договор към рамковото споразумение, участникът избран за 

Изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на точното и своевременно 
изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора следва да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора (само за гаранция под формата на 
банкова гаранция/застрахователна полица). 

След приемане от Възложителя на всички Доставки/Услуги по предмета на Договора, сумата 
по гаранцията за изпълнение на Договора се редуцира до 0,5% (половин процент от стойността на 
договора) до приключване на всички задължения на Изпълнителя по гаранционното обслужване по 
договора (ако е приложимо). 

В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е 
длъжен в срок от 14 (четиринадесет) дни да допълни своята гаранция до размера й, като внесе 
усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или представи документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
конкретен договор, размера на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с указаният по-горе 
размер (5% от стойността на договора без ДДС). 

Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение при 
подписване на конкретен договор към рамковото споразумение. 

3.3. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

3.3.1. Паричен превод 
По сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка, гр. София, пл. ”Александър 

І”, № 1  IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01. 

3.3.2. Банкова гаранция за изпълнение  
Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на банковата гаранция се 

съгласува с Възложителя.  
В случай, че банковата гаранция и е издадена от банка извън Република България, същата 

следва да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Република 
България (ако е приложимо). 

3.3.3. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя 
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Застрахователната полица, която обезпечава изпълнението на конкретен договор чрез 
покритие отговорността на изпълнителя, следва да отговаря на изискванията указани в приложение 
към проекта на рамково споразумение. 

Застрахователната полица по застраховката следва да бъде издадена от Застрахователна 
компания, установена на територията на Р България. Разходите по нейното издаване са за сметка на 
Изпълнителя. 
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III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ОФЕРТАТА 

Възложителят обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната (профила на 
купувача http://pp.mod.bg), Решението за откриване на процедурата, Обявлението за обществената 
поръчка и настоящата Документация за обществена поръчка. 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 
1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, 
предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и в 
другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на 
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 

1.2. Основания за отстраняване на участниците: 
1.2.1. При наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  
Участникът има право да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 
основание за отстраняване. 

1.2.2. Основанията за отстраняване, съдържащи се в чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят 
за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и 
надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно 
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му. 

1.2.3. При наличие на обстоятелствата по чл.327б и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).  

1.2.4. При нарушаване на забраната по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС участникът подлежи 
на отстраняване, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са 
съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

1.2.5. При наличие на някое от основанията по чл.107 от ЗОП.  
1.2.6. При непредставяне на декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. 
1.2.7. При наличие на обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП. Наличието/отсъствието на тези 

обстоятелства се декларира в Част III, Раздел "Г" от еЕЕДОП. 
1.3. Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация 
от тези средства по избор на Възложителя на български език.  

1.4. Участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на някое от обстоятелството по чл.54, ал. 1, чл.55, ал.1, т.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП след 
представяне на офертата. 

1.5. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето  на заявленията за 
участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 

1.6. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпни 
обстоятелства се попълва в еЕЕДОП както следва: 

http://pp.mod.bg/
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По отношение на основанията за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП, в част III, раздел А в еЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за 
следните престъпления:  

1.Участие в престъпна организация -  чл. 321 и 321а от НК; 
2.Корупция - чл. 301-307 от НК; 
3.Измама - чл. 209-213 от НК; 
4.Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности 

- чл. 108a, ал. 1 от НК; 
5.Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - чл. 108а, ал. 2 от НК; 
6.Детски труд и други форми на трафик на хора - чл. 192а и чл. 159а-159г от НК. 
 
В част III, раздел Б от еЕЕДОП следва да се представи информация относно липсата или 

наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

В част III, раздел В от ЕЕДОП следва да се представи информация относно липсата или 
наличието на обстоятелства по чл. 172, чл.255б и чл. 352 – 353е от НК, като при отговор „Да“ 
участникът посочва: 

-Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 
постановяването й; 

-Срок на наложеното наказание. 
В този раздел участниците посочват информация относно обстоятелствата по чл. 118, чл. 128, 

чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен. 

В раздела се посочва и информация за относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 и по 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

В част III, раздел Г от еЕЕДОП се представя информация относно следните специфични 
основания за изключване:   

1.Нарушениe по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; 
2.Нарушение на задълженията в областта на трудовото право - чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, 

чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт 
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът 
е установен; 

3.Свързаност между кандидати или участници по смисъла на §2, т. 45 от ЗОП; 
4.Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност по чл. 69 от Закон за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 
5.Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по 

чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици; 

6.Престъпления против финансовата и данъчната системи - по чл. 254а-255a или чл. 256-260 
от НК; 

7.Престъпления против собствеността - по чл. 194-208 и 213а-217 от НК; 
8.Престъпления против стопанството - по чл. 219-252 от НК. 
9.Обстоятелствата по чл. 327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. 
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Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност 
по чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето, свързано със 
съответното обстоятелство. В офертата се представят доказателства (документи), които гарантират 
предприетите мерки за надеждност. 

2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 
2.1. Срок на валидност  на офертите - 4 (четири) месеца, считано от датата която е посочена за 

дата на получаване на офертите, посочена в Обявлението за обществената поръчка. 
2.2. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е обвързан с 

условията на представената от него оферта. Възложителят кани участниците да удължат срока на 
валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани 
участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него срок. Участникът, който 
не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

3. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО 
В ПРОЦЕДУРАТА: 

3.1. При изготвяне на документите за участие, участниците да се придържат точно към 
изискванията на ЗОП и тези, посочени от Възложителя, както са формулирани в Обявлението, 
Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и съгласно 
указанията в настоящата документация с приложените към нея образци. 

3.2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да изтегли офертата си. 

3.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. Не се допускат варианти. 

3.4. Всеки документ се подписва и подпечатва от представляващия дружеството или от 
надлежно упълномощено лице да представлява съответния участник. 

3.5. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка, съгласно чл.47, ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от 
участника или надлежно упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка. Върху опаковката участникът изписва: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
дирекция „Отбранителна аквизиция” 

гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5 
 

ОФЕРТА 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ АН-30“ 
 

и следната информация: 
-наименование на участника (включително участниците в обединението /когато е приложимо/) 
-адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес 

3.6. В опаковката по т.3.5 трябва да се съдържат документи и информация, изисквани от 
Възложителя, отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, техническото предложение 
на участника, съобразно посочените изисквания на настоящата документация и ценовото 
предложение на участника, поставено в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Опаковката по т.3.5 трябва да съдържа както следва: 

3.6.1. Опис на представените документи, подписан от участника – съгласно образеца 
Приложение №1 от настоящата документация. 

3.6.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (представя се в 
електронен вид – еЕЕДОП) – в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, ал.2, т.1, чл.41, 
чл.45 от ППЗОП и условията на възложителя. 
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еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, 
за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката (когато е приложимо). 

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид 
(еЕДОП).  

Указания за подготовката и предоставянето на еЕЕДОП са описани в Приложение №4 от 
настоящата документация 

3.6.3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца - Приложение №3  към настоящата документация.  

3.6.4. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за мерки срещу изпиране на пари – съгласно 
образеца - Приложение №2 към настоящата документация. 

3.6.5. Декларация (в свободна форма) дали при изпълнение на дейностите по предмета на 
обществената поръчка ще извършва износ и/или внос или трансфер на имущество и копие на 
съответния лиценз/сертификат (ако е приложимо), съгласно Критериите за подбор – т.4.1. 

 

Забележка: Декларациите по т. 3.6.3, 3.6.4 и 3.6.5 се подписват от лицето/та, което/които 
управлява/т и представлява/т участника. Достатъчно е декларациите да бъдат подписани от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.  

3.6.5.Техническо предложение, съдържащо: 

3.6.5.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя - съгласно образеца Приложение №6 от настоящата 
документация. 

3.6.5.2. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, съгласно образеца 
Приложение №5 от настоящата документация. (когато е приложимо) 

3.6.7. Ценово предложение – поставя се в опаковката с офертата в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на ……. (името на участника) за ….. 
(предмет на обществената поръчка). Съдържа ценовото предложение на участника, изготвено 
съгласно образеца Приложение №7 от настоящата документация. 

3.7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, участникът задължително 
посочва в еЕЕДОП подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще им възложи, като преди 
подписване на рамковото споразумение (ако бъде избран за изпълнител) представя и доказателство 
за поетите от подизпълнителите задължения. 

3.8.  При използване от участника на подизпълнители за изпълнението на поръчката, те 
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор (т. 4), съобразно вида и дела от поръчката, 
които ще изпълняват, за което се представят и доказателства. 

3.9.  За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата, 
в частта лично състояние, като същите следва да отговарят на посочените изисквания, свързани с 
критериите за подбор на Възложителя – изискването е съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП.  

За всеки от подизпълнителите следва да се представи задължително: 
3.9.1. отделен еЕЕДОП;  
3.9.2. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца - Приложение №3  към настоящата документация.  
3.9.3. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за мерки срещу изпиране на пари – съгласно 

образеца - Приложение №2 към настоящата документация. 
3.9.4. Декларация (в свободна форма) дали при изпълнение на дейностите по предмета на 

обществената поръчка ще извършва износ и/или внос или трансфер на имущество и копие на 
съответния лиценз/сертификат (ако е приложимо), съгласно Критериите за подбор – т.4.1. 
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3.10.  Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнението на поръчката, 
той трябва да може да докаже, че разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 
от третите лица задължения. 

3.11.  При използване от участника на трети лица за изпълнението на поръчката, те трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор (т. 4), за доказването на които участникът се позовава 
на техния капацитет и за тях да не са на лице основанията за отстраняване от процедурата. 

3.12.  За всяко от третите лица следва да се представят задължително документите по т.3.9.1, 
т.3.9.2., т. 3.9.3 и т.3.9.4. 

3.13.  Лице, което участва в обединение или което е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

3.14.  В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 

3.15.  Възложителят може да изиска от кандидата или от участника-обединение, което не е 
юридическо лице, да представи копие от документа за създаване на обединението, както и следната 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задължения на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по 

т.3.9.1, т.3.9.2., т.3.9.3. и т.3.9.4. се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в 
обединението. 

3.16.  Всички документи в офертите трябва да бъдат на български език. Ако в офертите са 
включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени 
с превод на български език.  

3.17.  Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица 
представят съответните еквивалентни документи, съгласно изискванията на ЗОП, издадени от 
компетентен орган в държавата, в която са установени и в превод. Физическите лица – участници в 
процедурата или включени в състава на обединения, представят копие на документ за самоличност. 
Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в превод. 

3.18.  Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на съответния 
участник. 

3.19.  При приемане на офертата върху опаковката ще се отбележат поредния номер, датата и 
часа на получаването и данните ще се запишат във входящ регистър, за което на приносителя ще се 
издаде документ. 

3.20.  Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците 
оферти, представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана опаковка или с нарушена 
цялост. Тези обстоятелства се записват във входящия регистър. 

3.21.  Офертите се представят в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на адрес: гр. София - 
1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5. 

3.22. Участнициите, чиито оферти не отговарят на изискванията на ЗОП и настоящата 
документация за участие, ще се отстраняват от участие и ценовите им предложения няма да се 
отварят. 
 
Забележка: 
1. Възложителят предоставя пълен и неограничен, пряк и безплатен електронен достъп до 
документацията за участие в откритата процедура на следния адрес: http://pp.mod.bg.  
2. Краен срок за представяне на офертите – до 17:30 часа на деня посочен в т. IV.2.2) от Обявлението 
за обществената поръчка. След този срок оферти няма да се приемат от Възложителя. 

 
4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
4.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност (съгласно чл.60 от ЗОП): 

http://pp.mod.bg/
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4.1.1. При изпълнението на някои от дейностите по предмета на поръчката е възможно да се 
изисква наличието на лиценз за износ и/или внос или сертификат за трансфер на оръжие, съгласно 
Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с 
двойна употреба.  

4.1.2. С декларация (в свободна форма) участниците декларират, дали при изпълнение на 
дейностите по предмета на обществената поръчка ще извършват износ и/или внос или трансфер на 
имущество. 

4.1.3. Участници с регистрация и седалище на територията на Р. България и декларирали, че 
при изпълнение на договора ще извършват износ и/или внос или трансфер на имущество, представят 
заверено копие на съответния лиценз/сертификат по Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; 

4.1.4. Участници с регистрация и седалище извън територията на Р. България и декларирали, 
че при изпълнение на договора ще извършват износ и/или внос или трансфер на имущество, 
представят документ еквивалентен на посочения по-горе лиценз/сертификат ако такъв се изисква в 
съответствие със законодателството на страната, на която участникът е регистриран и извършва 
своята дейност. Ако в съответствие със законодателството на страната, на която участникът е 
регистриран не се изисква такъв лиценз/сертификат, то участниците представят за това писмена 
декларация (в свободен текст) за това обстоятелство. 

4.1.5. В случай, че лицензът/сертификатът за износ/внос/трансфер на имущество е ограничен, 
в него следва да е посочено, че включва позиция ML10 от Списъка на продуктите, свързани с 
отбраната, приет с ПМС № 204 от 19.09.2018 г. (обн. ДВ. бр.80 от 2018 г.). 

4.1.6. Участникът декларира съответствието с този критерий за подбор в Част ІV „Критерии за 
подбор“, раздел А „Годност“ от еЕЕДОП. 

4.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние (съгласно чл.61 от ЗОП): 
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

4.3. Изисквания относно техническите и професионалните способности - Възложителят 
поставя изисквания за технически и професионални способности по чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП: 

4.3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. 

4.3.2. Под дейности, „сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбира ремонт на 
моторни летателни апарати или авиационни двигатели или авиационно оборудване за тях. 

4.3.3. Под „изпълнил” се разбира услуга, която е приключила в посочения по-горе период и 
същата е надлежно приета от възложителя, независимо от датата на възлагане и независимо дали 
гаранционният срок е изтекъл. Стойността на изпълнените дейности не е от значение. 

4.3.4. Минимално изискване – За последните 3 години от датата на подаване на офертата 
участникът да е изпълнил минимум един ремонт на моторен летателен апарат или авиационен 
двигатели или авиационно оборудване за тях. 

4.3.5. Участникът декларира съответствието с този критерий за подбор като представи 
необходимата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 
способности“ от еЕЕДОП.  
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IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 
1.1. Комисия, назначена със заповед на Министъра на отбраната или упълномощено от него 

лице ще разгледа представените от участниците оферти и ще извърши класиране на участниците.  
1.2. Само участници, чиито оферти отговарят на изискванията на настоящата документация се 

допускат до по-нататъшна оценка. 
1.3. Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се 
отваря. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените 
от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерия за възлагане на поръчката. 

2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА 
2.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.  
2.2. „Икономически най-изгодната оферта“ се определя въз основа на критерият за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ 
Оценяването на офертите ще се извършва по методика за определяне на комплексната 

оценка на офертата, разработена от Възложителя, в която са определени показателите за оценка, 
относителната им тежест и начините за определянето им. 

3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОЦЕНЯВАНАТА ОФЕРТА 

Максималната стойност на Комплексната оценка (КО) на всяка една от офертите е 100 точки.  

КО се изчислява по следната формула:  КО = Пц + Пс 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 
4.1. Показателите за оценка на всяка оферта са: 
4.1.1. Показател „цена” (Пц); 
4.1.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс). 
4.2. Относителната тежест на показателите за оценка са: 
4.2.1. Показател „цена” (Пц) – 80 %; 
4.2.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс) – 20 %. 

5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Отделните компоненти “Показател цена” (Пц) и “Показател срок за изпълнение ” (Пс) се 
изчисляват както следва: 

5.1. Показател „цена” (Пц); 
Показателят отчита предлаганата от участниците цена за извършване на поръчката. 

Показателят се изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му: 

80min ⋅=
iуч

Ц Цср
Цср

П , където: 

Цсрmin  – най-ниската стойност на параметъра Цср предложен от участник допуснат до 
класиране; 

Цсруч i     –  стойност на параметъра Цср предложен от съответния участник, който се оценява.  

Параметъра (Цср) представлява средната цена получена в Таблица 1 от ценовото 
предложение на участника в процедурата (Приложение №7).  
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5.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс); 
Показателят отчита предлаганият от участниците максимален срок за комплексно изпълнение 

на всички Доставки и Услуги от предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, 
т. 3 от настоящата документация и съгласно максималните прогнозни количества. Показателят се 
изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му: 

20min ⋅=
iуч

С С
СП , където: 

Сmin  – най-кратък срок (предложен от участник допуснат до класиране), за комплексно изпълнение 
на всички доставки и услуги от предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, 
т. 3 от настоящата документация и съгласно максималните прогнозни количества; 
Сi  – срок (предложен от съответния участник, който се оценява) за комплексно изпълнение на всички 
доставки и услуги от предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, т. 3 от 
настоящата документация и съгласно максималните прогнозни количества.  
 

Всеки участник в процедурата предлага стойността на параметъра (С) в т.5 от „Предложение 
за изпълнение на поръчката (Приложение  №6). 

6. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
6.1. Класирането на офертите се извършва от комисията по низходящ ред на получените 

Комплексни оценки КО. 
6.2. Участникът, чиято оферта отговаря на всички изисквания на настоящата документация и е 

получил най-висока стойност на КО се класира на първо място за изпълнител на поръчката. 
6.3. В случай, че комплексните оценки КО на две или повече оферти са равни, с предимство 

се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 
1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение на показателя „Срок за изпълнение“; 
6.4. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т. 6.3. 
6.5. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с 

цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-
дневен срок от получаване на искането. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ОПИС 

на представените документи, свързани с участие в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет  

 
„ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ Ан-30” 

 
 

№ СЪДЪРЖАНИЕ 

Вид и количество 
на документите 

/оригинал, копие, 
заверено копие/ 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Дата:  ________/ _________ / ______ 
Наименование на участника:  __________________________ 

Име и фамилия:        __________________________ 
Длъжност: __________________________ 

Подпис и печат: __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО ЧЛ. 59, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 

 
Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т 
кандидата/участника. Достатъчно е декларацията да бъде попълнена само от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да представляват кандидата/участника 
 
Долуподписаният/ата: 
1. ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на 
самоличността …………………………….................., 
дата на раждане: ..…………………………….........................................,  
гражданство/а: …………………………………..………………………, 
постоянен адрес: ………………………………..………………………, 
или адрес: ………………………................................................................................................, 

 (за чужди граждани без постоянен адрес) 
в качеството ми на: 
      законен представител  
      пълномощник 
на ........................................................................................ 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното 
образувание) 
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................................................., 
вписано в регистъра при .............................................................................................................., 

 
Д Е К Л А Р И Р А М : 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са 
следните физически лица: 
1. ………………………………………………………………………………... 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: …………..………………….,. дата на раждане ………………..………..,  
гражданство/а: ……………………….……………………..…………………………, 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………………………………………....………………, 
постоянен адрес: ……………….………………….………………………………., 
или адрес: …………………………………………………..............................................................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
което е: 
      лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата 
на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП;  
      лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския 
закон (посочва се конкретната хипотеза) ……….……………………..……; 
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      лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от 
съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  
      лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права  
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или 
друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване  
на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
       (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер 
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или 
лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко 
или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или 
сходна с предходно посочените; 
      лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и 
което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1-3 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП; 
      лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи 
друго лице като действителен собственик; 
      друго (посочва се)……………………………………………. 
Описание на притежаваните права: ……………….…………………………………… 
Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява 
контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 
………………….…………………………………..……………………………………………, 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното 
образувание) 
седалище: ………………………………………………………………………………………., 

 (държава, град, община) 
адрес: ……………………………………………………………………………………………., 
вписано в регистър ………………………………………………………..……………………., 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …......……………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 

 (посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 

 (заедно, поотделно или по друг начин) 

Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 
………………………………………………………………………………………………….., 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното 
образувание) 
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седалище: ………………………………………………………………………………………., 
 (държава, град, община) 

адрес: ……………………………………..……………………………………………………., 
вписано в регистър ……………………………..……………..........…………………………, 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ….........…………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 

 (посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 

 (заедно, поотделно или по друг начин) 

Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 
………………………………………………………………………………………..…, 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………….., дата на раждане: ………………...……………....,  
гражданство/а: ……………………………………………….…………………………………, 
постоянен адрес на територията на Република България: …......………………………….. 

 
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 
1. ……………………………………….……………………………………………….... 
2. …………………………………….…………………………………………………… 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. 
 
 
ДАТА: ...............                                                                              ДЕКЛАРАТОР:  ...................................... 

 (име и подпис) 
 

Указания:  
Настоящата декларация се попълва и представя преди подписването на рамковото споразумение от избраният 

изпълнител. 
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка 

притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически 
лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят 
най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е 
лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това 
юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или 
посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на 
регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз 
или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на 
собствеността. 
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Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие 
най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в 
юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е 
под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни 
образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни 
чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива 
форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 
в) пазителят, ако има такъв; 
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото 

лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост 

посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, 

които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2. 
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, 

секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен 
друг действителен собственик. 

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка 
възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за 
упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за 
определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на 
дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.  

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго 
правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата 
на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за 
упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик 
лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният 
собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш 
ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на 
действителния собственик по ал. 1.“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ПО ЧЛ. 327, АЛ.1 ОТ ЗОВСРБ 
 
Долуподписаният/ата: _______________________________________________,  
                                                                                   име, презиме, фамилия  

ЕГН_________________, адрес:_____________________________________________  
                                                                                                             постоянен адрес  
гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________  

  дата на издаване  
от МВР-гр. _______________, адрес ________________________________________________________,  
                          място на издаване                                                                      постоянен адрес  
в качеството ми на ____________________, в ________________________________________________,  

                                    длъжност                                наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ  
със седалище___________________________________________________________________, адрес на 
управление: ____________________________________________________________________________,  
тел. /факс ______________, вписано в търговския регистър при _______________________________ 
съд по ф.д. №. ___________ /_________ г.  БУЛСТАТ/ЕИК ______________________  

 
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен 

търговец, в размер на  ____________________________________________________________________  
има следния произход: ___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________.  

 
2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо лице/едноличен 

търговец са следните лица:  
 
2. 1. ___________________________________________________________________________  
                                                 име, презиме, фамилия/фирма  

ЕГН/ЕИК________________ 
Постоянен адрес / 
Седалище и адрес на управление__________________________________________________________  
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________  

 
2.2. ___________________________________________________________________________  
                                                 име, презиме, фамилия/фирма  

ЕГН/ЕИК _______________ 
Постоянен адрес/ 
Седалище и адрес на управление __________________________________________________________ 
 Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________ 
и други.  

 
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни обстоятелства.  
 

…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 
                     печат 

 



V ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ АН-30 27 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ЕДИНЕН 

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 
 

Участниците в настоящата процедура трябва да подадат еЕЕДОП в електронен вид. За тази цел 
на профила на купувача на МО на електронен адрес: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-056, който 
директно води до документацията на настоящата поръчка, е предоставен eЕЕДОП в два формата - 
XML, PDF. 

Попълване на еЕЕДОП се извършва чрез информационната система за попълване и повторно 
използване на ЕЕДОП. Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез 
Портала за обществени поръчки (www.eop.bg), както и директно на интернет адрес 
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставеният еЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя 
на устройството (персонален компютър) на заинтересованото лице. 

Второ – Заинтересованото лице влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП на  
интернет адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, при което се отваря следният прозорец 
(фиг. 1). 

Фиг. 1 

 
 

Трето – На въпрос „Вие сте?“ се избира опция „Икономически оператор“.  

След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на 
три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се 
избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“ (фиг. 2).  

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Фиг.2 

 
След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва 

се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, 
сваленият от него ЕЕДОП във формат XML (фиг. 3). 

Фиг.3 

 
След избиране на бутон „Напред“ се зареждане готовия за попълване ЕЕДОП. Следва се 

електронния образец като се попълват раздели: 
1. Процедура; 
2. Изключване; 
3.Подбор; 
4. Край. 

След попълването на всички раздели се избира опцията „Преглед“ (фиг. 4). 
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фиг. 4. 

 
 

Четвърто – След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани 
в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата 
(фиг. 5). 

фиг. 5 

 
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да 

подпишат еЕЕДОП. 

Шесто – Получения от горните действия файл – еЕЕДОП се прилага на подходящ електронен 
носител (CD, DVD, CD-R, DVD-R, USB, линк и др.), който се поставя в запечатаната, непрозрачна 
опаковка, с която се представя офертата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ.102, АЛ.1 ОТ ЗОП 
 
Подписаният/ата............................................................................................................................................... 

(трите имена) 
 
данни по документ за самоличност ............................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
 
в качеството си на ............................................................................................................................................ 

(длъжност) 
 
на ...................................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 
 
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на  
 
обществена поръчка с предмет "................................................................................................" 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

  
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от офертата), да 
се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се 
подчертава). 
 
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените 
от закона случаи. 

 
 
Забележка: 
Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията 
от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП . 

 
 

…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 

„ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ Ан-30” 
 

Ние,........................................................................................................................................... 
наименование на Кандидата/участника 

 
в качеството ни на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с настоящото Ви 
представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с 
горепосочения предмет. 

 
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ 

 
АКО БЪДЕМ ИЗБРАНИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ НА СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

И КОНКРЕТНИ ДОГОВОРИ КЪМ НЕГО ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Ще извършим (съгласно заявките на Възложителя): 
1.1. Капитално-възстановителен ремонт (КВР) на самолет Ан-30 и оборудването от неговата 

комплектация (под оборудване се разбира агрегати, възли, блокове и детайли). 
1.2. Увеличаване на назначения (общ технически) ресурс на самолета по кацания и назначения 

(общ технически) срок на служба (общ технически календарен срок на експлоатация) с цел 
осигуряване на пълния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба (междуремонтен 
срок на експлоатация), назначен след завършване на КВР.  

1.3. КВР на два броя авиационни двигатели АИ-24ВТ и комплектуващите ги изделия; 
1.4. КВР на един брой пусков авиационен двигател РУ19А-300 и комплектуващите го изделия; 
1.5. КВР на два броя въздушни винтове АВ-72Т серия 02А. 
1.6. Ремонт на оборудване от комплектацията на самолета, двигателите и винтовете, по 

номенклатури и количества съгласно Приложение 3 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18;  
1.7. Доставка на резервни части, консумативи и разходни материали по номенклатури и 

количества съгласно Приложение 2 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и 
допълнение към нея; 

1.8. Доставка и обновяване на действащи сервизни бюлетини. 
1.9. Доставка, доработка, замяна, монтаж на системи и възли от комплектацията на самолета 

съгласно т.2.2.9 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея. 
1.10. Доставка на необходимата техническа и/или експлоатационна документация за 

експлоатацията на новопоставеното оборудването по т. 1.9. 
1.11. Обучение на летателен и технически състав (до 20 души) по правилата за използване и 

техническо обслужване на оборудването по т. 1.9. 

Наясно сме и приемаме, че  

- Посочените в т.1 количества за Услуги/Доставки могат да бъдат намалявани, като 
Възложителят си запазва правото и да не сключва конкретен договор към рамковото споразумение, 
като от предното обстоятелство не произтича отговорност за Министерство на отбраната. 

- Дейностите по точки 1.2 ÷ 1.5 и 1.9. ще се извършват едновременно с дейностите по т. 1.1.   
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2. Извършените от нас Услуги/Доставки ще отговарят на изискванията на техническа 
спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея, а именно: 

2.1. По отношение на изискванията по предназначение: 
2.1.1. Ремонтните дейности по предмета на поръчката ще се извършат по актуална заводска 

документация на Конструктора/Производителя. 
2.1.2. Капитално-възстановителния ремонт по т.1.1 ще се извърша от организация 

оторизирана/сертифицирана или лицензирана за извършване на този вид дейност от оригиналния 
Конструктор/Производител. 

Увеличаването на ресурса по т. 1.2 ще се извърша от организация оторизирана/сертифицирана 
или лицензирана за извършване на този вид дейност от оригиналния Конструктор/Производител. 

Дейностите по т.1.9 ще се извършат от организация оторизирана/сертифицирана или 
лицензирана за извършване на този вид дейност от оригиналния Конструктор/Производител 

Като доказателство прилагаме следните документи:  
Представя се заверено копие на документ (ако е на чужд език и с превод на български език) 

(споразумение/договор/документ за упълномощаване или др.) удостоверяващ че участникът 
и/или неговият подизпълнител е Конструктор/Производител или е орторизиран от оригиналния 
Конструктор/Производител за извършване на КВР и увеличаването на ресурса на самолет Ан-30. 

………………………. 
………………………. 
Забележка: Актуалността на документа/ите ще се доказва преди подписване на конкретен 

договор. 
2.1.3. Вложените резервни части и консумативи при изпълнение на дейностите ще съответстват 

на номенклатурите в каталожната и ремонтна документация на самолет Ан-30, двигатели АИ-24ВТ, 
двигател РУ19А-300 и винтове АВ72Т серия 02А („Ан-30 Илллюстрованньɪй каталог деталей“, 
„Авиационньɪе турбореактивньɪе двигатели АИ-24 2 серии, АИ-24Т, АИ-24ВТ илллюстрованньɪй 
каталог деталей и узлов“, „Илллюстрованньɪй каталог деталей РУ19А-300“). 

2.1.4. След извършването на КВР и увеличаване на назначения (общ технически) ресурс на 
самолета по кацания и назначения (общ технически) срок на служба (общ технически календарен 
срок на експлоатация), самолет Ан-30 и оборудването от комплектацията му ще притежават следните 
ресурси:  

 2.1.4.1. Междуремонтен срок на служба –  ........ години (не по-малък от 7 (седем) години). 
 2.1.4.2. Междуремонтен ресурс –  .............. часа във въздуха и ..............  кацания (не по-малък 

от 4000 летателни часа във въздуха и 4000 кацания). 
 2.1.4.3. Назначеният (общ технически) ресурс на самолета по кацания и назначеният (общ 

технически) срок на служба (общ технически календарен срок на експлоатация) ще осигурят пълния 
междуремонтен ресурс по т.т. 2.1.4.1 и 2.1.4.2.  

2.1.5. След извършването на КВР на авиационни двигатели АИ-24ВТ и комплектоващите ги 
изделия, същите ще притежават следните ресурси: 

2.1.5.1. Междуремонтен срок на служба –  ........ години (не по-малък от 7 (седем) години) 
2.1.5.2. Междуремонтен ресурс –  ........... часа (не по-малък от 3000 часа). 
2.1.6. След извършването на КВР на пусков авиационен двигател РУ19А-300 и комплектуващите 

го изделия, същите трябва да притежават следните ресурси: 
2.1.6.1. Междуремонтен срок на служба – ........ години (не по-малък от 10 (десет) години); 
2.1.6.2. Междуремонтен ресурс – ............. часа (не по-малък от 1500 часа). 
2.1.7. След извършването на КВР на въздушни винтове АВ72Т серия 02А, същите трябва да 

притежават следните ресурси: 
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2.1.7.1. Междуремонтен срок на служба –  ........ години (не по-малък от 7 (седем) години); 
2.1.7.2. Междуремонтен ресурс –  ............. часа (не по-малък от 2000 часа). 
2.1.8. Всички вложени резервни части и консумативи при изпълнение на дейностите посочени 

в т. 1. ще притежават остатъчни ресурси и срокове на експлоатация равни или по-големи от тези на 
основното изделие. 

2.1.9. Оборудването (агрегати, възли, блокове и детайли) от комплектацията на самолета и/или 
двигателите, и/или винтовете, притежаващи ресурси и/или срокове на експлоатация, различни от 
тези на основното изделие, ще имат пълен междуремонтен ресурс съгласно изискванията на 
техническата документация.  

2.1.10.  След извършване на дейностите по т. 1.1 във формулярите/паспортите етикетите на 
самолета, двигателите, винтовете и агрегатите, възлите, блоковете и детайлите от тяхната 
комплектация (за които производителят е предвидил да има такива) ще бъде отразено 
извършването на ремонтите и ще бъдат записани новоустановените ресурси и срокове на служба. 

2.1.11.  Ремонтираните агрегати и оборудване съгласно Приложение 3 на ТС Л22.3029.18 и 
изменение и допълнение към нея ще притежават пълен междуремонтен ресурс (по наработка и 
кацания) и междуремонтен срок на служба (междуремонтен срок на експлоатация) съгласно 
изискванията на техническата документация. 

2.1.12.  Доставените консумативи и разходни материали съглаасно Приложение №2 на ТС 
Л22.3029.18 с ограничен срок на служба ще са произведени не по-рано от 12 (дванадесет) месеца от 
датата на доставката. 

2.1.13.  Доставените резервни части и консумативи съгласно Приложение 2 на ТС Л22.3029.18 и 
изменение и допълнение към нея ще бъдат неупотребявани и ще съответстват на номенклатурите в 
каталожната и ремонтна документация на самолет Ан-30, двигатели АИ-24ВТ, двигател РУ19А-300 и 
винтове АВ72Т серия 02А („Ан-30 Илллюстрованньɪй каталог деталей“, „Авиационньɪе 
турбореактивньɪе двигатели АИ-24 2 сетии, АИ-24Т, АИ-24ВТ илллюстрованньɪй каталог деталей и 
узлов“, „Илллюстрованньɪй каталог деталей РУ19А-300“). 

2.1.14.  Срокът на консервация на резервните части, консумативите и разходните материали и 
ремонтираните агрегати и оборудване съгласно Приложения 2 и 3 на ТС Л22.3029.18 и изменение и 
допълнение към нея ще е валиден за период не по-малко от 1 (една) година, считано от датата на 
извършването й. 

2.1.15.  Новодоставеното оборудване по т.т. 1.1.6.1. – 1.1.6.8. ще е предназначено за монтиране 
на самолет. 

2.1.16.  Доработените/заменените системи и възли ще бъдат придружени със съответната 
контролно-проверовъчна апаратура и технически описания, а по 1.1.6.2 и с наземна система за 
дешифриране на полетните данни. 

2.1.17. Заменените системи и възли от комплектацията на самолета ще притежават 
електромагнитна съвместимост с оборудването на самолет Ан-30. 

2.1.18 Заменената система за кацане СП-50 от комплектацията на самолета по т. 1.1.6.3 ще 
функционира в работен диапазон от 108.00 MHz до 117.95 MHz и ще има стъпка за пренастройване 
на честотата през 50 KHz. 

2.1.19.  Замененият радиовисотомер за големи височини по т. 1.1.6.5 ще подава цифров сигнал 
за истинската височина на полета към системата за управление на камерите за аерофото заснемане 
ASCOT, ще функционира в честотен работен диапазон от 4,2 до 4,4 GHz и ще има диапазон на 
измерване от 0 метра до 8000 метра.  

Ще бъдат монтирани 2 (два) индикатора на истинската височина: един на приборната дъска на 
щурмана и един на приборната дъска на бордния фотограф. 
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2.1.20. Радионавигационното оборудване от типа TACAN по т. 1.1.6.6 ще може да определя 
местоположението на самолета в полярни координати (азимут и далечина) относно наземните 
маяци от системата TACAN, ще измерва далечината до маяка DME и до друг въздушен обект и ще 
съответства на посочените технологични/технически изисквания, а именно:   

Номера на каналите 252(126Х и 126Y) 
Честота на предаване (канали Х и Y) от 1025 до 1150 MHz 
Честота на приемане (канали Х и Y) от 962 до 1213 MHz 
Стабилност на честотата  не по-малко от ±25 кHz 
Приемна чувствителност не по-лоша от минус 89  dBm -за азимут 

не по-лоша от минус 93  dBm -за далечина 
Далечина на действие  от 0 до 390 nmi (морски мили) 
Точност на измерване на разстоянието  Цифрово – не по-лоша от ± 0.1 морски мили за 

определяне на TACAN разстояние. 
Аналогово - не по-лоша от ± 0.2 морски мили за 
определяне на TACAN разстояние. 

Памет на последното измерено разстояние  не по-малко от 15 секунди ±2 
Точност на измерване на азимута Цифрово – не по-лоша от ± 0.5° за определяне на 

TACAN азимут. 
Аналогово  – не по-лоша от ± 0.2° за определяне 
на TACAN азимут. 

Памет на последно измерения азимут не по-малко от 3 секунди 
Мощност на предавателя  Минимум 500 W 
Работна температура  От минус 30° до плюс 60°Ц 
Източник на захранване  От бордната мрежа на самолета 

2.1.21.  Система за опознаване (транспондер) по т. 1.1.6.7 ще работи в режими А, С и S. Ще 
осигурява общо, индивидуално и контролно опознаване на държавната принадлежност на 
летателния апарат. Ще позволява обмен на информация с наземни системи за управление на 
въздушното движение и други летателни апарати. При запитване от наземната апаратура за 
опознаване ще може да даде допълнителна информация за височина, скорост и местоположение на 
самолета. 

2.1.22. Информацията от VOR/ILS/DME и TACAN ще бъде индицирана в пилотската кабина, на 
приборната дъска на щурмана и при възможност на приборната дъска на бордния фотограф, а 
именно: 

Индикация на: Брой индикатори 
пилотската кабина ………….бр. 
приборната дъска на щурмана ………….бр. 
приборната дъска на бордния фотограф ………….бр. 

2.1.23. Ще бъде запазена работоспособността на оставащите прибори и органи за управление 
след извършените дейности по т.1.1.6. 

2.1.24. Новомонтираното оборудване по т.т. 1.1.6.1 – 1.1.6.8 няма да възпрепятства аварийното 
напускане на самолета. 

2.1.25. След изпълнение на дейностите по т.1.1 центърът на масата на самолета ще остане в 
границите на конструктивните изисквания. 

2.1.26. Съществуващата система СПУ-7 ще бъде интегрирана по отношение на прослушване на 
сигналите с новопоставените радионавигационни средства.  

2.1.27. След изпълнение на Услугата, замененото оборудване ще бъде върнато на Възложителя 
за сметка на Изпълнителя.  
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2.2. По отношение на изисквания за транспортопригодност и съхранение: 
Ще се използват стандартни заводски опаковки (където Производителят е предвидил да има 

такива). Опаковката ще осигурява защита на транспортираното имущество от повреди и няма да 
допуска замърсяване на околната среда. 

2.3. По отношение на други специфични изисквания: 
Доставените резервни части, консумативи и разходни материали и ремонтираните агрегати и 

оборудване ще бъдат придружени с формуляри, паспорти/етикети (където производителят е 
предвидил да има такива), като в тях ще бъдат нанесени датата на производство, назначените 
технически и междуремонтни срокове на служба и ресурси и сроковете на съхранение. 

2.4. По отношение на изисквания към видовете осигуряване:  
2.4.1. Ще бъде доставена необходимата техническа документация (в това число и бюлетини), 

свързана с доработка/замяна/доставка и монтаж на системите посочени в т.1.1.6. Техническата 
документация ще е на руски или на английски език. 

2.4.2. Ще бъде осигурено обучение на …………. (не по-малко от 20) души летателен и 
инженерно-технически състав от Военновъздушните сили до ниво, позволяващо използване на 
пълните възможности на всяко доработено/новопоставено/заменено оборудване и правилата за 
неговата експлоатация. Обучението ще бъде извършено от организацията, извършила 
доработка/замяна/монтаж на оборудването или от оторизирани от нея представители. 

2.5. По отношение на изисквания към опаковката, маркировката, етикетирането и 
консервацията: 

2.5.1. Доставените резервни части, консумативи и разходни материали и ремонтираните 
агрегати и оборудване съгласно Приложения №№ 2 и 3 на ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение 
към нея ще бъдат консервирани съгласно изискванията на техническата документация. 

2.5.2. Опаковките на имуществата ще осигуряват тяхната цялост и запазване на техническите 
им характеристики при спазване на правилата за тяхното транспортиране, складиране и съхранение. 

2.6. По отношение на гаранционен ресурс/срок: 
2.6.1. Гаранционният ресурс/срок на ремонта на планера, блоковете, възлите, детайлите и 

агрегатите от конструкцията и системите на самолета ще бъде не по-малък от 100 летателни часа 
и/или 12 месеца, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на приемо-предавателния 
протокол, а именно: 

• гаранционният ресурс/срок на ремонта на планера, блоковете, възлите, детайлите и 
агрегатите от конструкцията и системите на самолета ще бъде............. часа и/или ........ години. 

2.6.2. Гаранционният ресурс/срок на ремонта на двигатели АИ-24ВТ, РУ19А-300 и оборудването 
от тяхната комплектация ще бъде не по-малък от 100 летателни часа и/или 12 месеца, което събитие 
настъпи по-рано, считано от датата на приемо-предавателния протокол, а именно: 

• гаранционният ресурс/срок на двигателите АИ-24ВТ и оборудването от тяхната комплектация 
ще бъде  ............. часа и/или ........ години; 

• гаранционният ресурс/срок на двигател РУ19А-300 и оборудването от неговата комплектация 
ще бъде  ............. часа и/или ........ години. 

2.6.3. Гаранционният ресурс/срок на ремонта на винтовете АВ-72Т и оборудването от тяхната 
комплектация ще бъде не по-малък от 100 летателни часа и/или 12 месеца, което събитие настъпи 
по-рано, считано от датата на приемо-предавателния протокол, а именно: 

• гаранционният ресурс/срок на винтовете АВ-72Т и оборудването от тяхната комплектация ще 
бъде  ............. часа и/или ........ години. 
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2.6.4. Гаранционният ресурс/срок на ремонтираното/доставеното оборудване ще бъде не по-
малък от 100 летателни часа и/или 12 месеца, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на 
приемо-предавателния протокол, а именно: 

 •  гаранционният ресурс/срок на ремонтираното/доставеното оборудване ще бъде  ............. 
часа и/или ........ години. 

2.7. По отношение на оценяване на съответствието: 

Съгласни сме и приемаме, че: 
2.7.1. Контролът и оценката на съответствието с изискванията за летателната годност ще се 

извършва в съответствие с действащите нормативни актове и документи на МО и БА. 
2.7.2. Ремонтираните самолет, двигатели, винтове, агрегати и оборудване ще бъдат 

съпроводени с документи удостоверяващи годността им за експлоатация. 
2.7.3. Доставените резервни части, консумативи и разходни материали ще бъдат съпроводени 

с документ или сертификат за одобрено разрешение или друг документ, допускащ ги до 
експлоатация, издаден от Конструктора/Производителя или организация оторизирана 
/сертифицирана/ или лицензирана за извършване на този вид дейност от оригиналния 
Конструктор/Производител. 

2.7.4. След изпълнение на дейностите по Доработка/замяна/доставка и монтаж на системи и 
възли от комплектацията на самолета ще бъде демонстрирана летателната годност на самолета пред 
комисия за приемане на услугите и ще бъдат издадени документи, удостоверяващи годността за 
експлоатация на новото оборудване. 

2.7.5. Оценката на съответствието на доставените продукти и управлението на рекламациите 
ще се извършва съгласно клаузите на Споразумението и конкретен договор към него. 

2.7.6. Доставените продукти ще бъдат придружени с документи, издадени от Производителя, 
удостоверяващи качеството на стоките. 

2.7.7. Доставените продукти ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи произхода на 
стоките. Посочените документи ще са издадени от Производителя в случаите, когато: 

2.7.1.1. Производителят е от страна членка на Европейския съюз. 
2.7.1.2. Производителят е от страна, която не е членка на Европейския съюз, но с която Р. 

България има сключено двустранно споразумение. 
2.7.8. В случаите, различни от посочените в т.2.7.7, документите удостоверяващи произхода на 

стоките трябва ще са издадени от оторизиран държавен орган от страната на Производителя. 
2.7.9. Доставяните продукти ще бъдат придружени с формуляри/паспорти/етикети (където е 

приложимо) или други документи с нанесени данни за дати на производство, назначени ресурси и 
срокове на експлоатация до първи ремонт, междуремонтен и технически, гаранция и срокове на 
съхранение (когато е приложимо) и др. данни по преценка на производителя. Всички документи по 
тази точка ще бъдат издадени от съответните производители. 

2.7.10. За всички дейности по т.1, ще бъдат издавни декларации за съответствие с изискванията 
на договора съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и. 

2.7.11. За всички дейности по т.1, ще бъдат издавани Гаранционна/и карта/и с посочени 
гаранционни ресурси в часове/кацания/цикли и други, които са приложими, както и гаранционни 
календарни срокове и срокове на съхранение. 

2.7.12. За всички дейности по т.1, ще бъдат нанесени във формулярите/паспортите/етикетите 
(където е приложимо) дати на ремонти, назначените междуремонтни ресурси и срокове на 
експлоатация, увеличаване на назначения ресурс и срок на експлоатация, гаранция и срокове на 
съхранение и др. данни по преценка на ремонтната организация.  
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2.7.13. Оценката на съответствието на доставените от нас продукти ще се извършва от комисия, 
съставена от представители на Институт по отбрана „проф. Цветан Лазаров (председател) и 
представители на Заявителя и Изпълнителя (членове). Съответствието на доставените продукти ще се 
установява с протокол за съответствие. При констатиране на несъответствия ще се съставя 
Констативен протокол. Протоколът за съответствие ще е основание за подписване на приемо-
предавателен протокол. 

2.7.14. Оценяването на съответствието на извършените услугите с изискванията на договора ще 
се извършва от комисия на Заявителя. 

2.7.15. Извършването на КВР по т. 1.1, увеличаването на ресурса по т. 1.2. и извършените 
дейности по т.1.9 ще се приемат от Възложителя след представяне на наша страна на заключение 
(бюлетин) от оригиналния Конструктор/Производител или от организацията 
оторизирана/сертифицирана или лицензирана за извършване на тези дейности от 
Конструктора/Производителя. 

3. Максималният срок (С) за комплексно изпълнение на всички Доставки и Услуги от 
предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, т. 3 от документацията за 
участие и съгласно максималните прогнозни количества указани в Приложение 1 и Приложение 2 
от техническа спецификация ТС Л22.3029.18, ще бъде ………………… месеца (не по-голям от 12 
месеца), считано от датата на подписване на конкретен договор към рамковото споразумение. 
 

Забележки: Предложеният от участника срок (С)  е показател за оценка на офертите и ще се 
използва при изчисленията съгласно методиката за оценка на офертите на участниците (Раздел IV от 
документацията за участие). 
 

4. Декларираме, че сме съгласни с предложените в изискванията на Възложителя начини на 
плащане, като сме наясно и приемаме, че Възложителят  определя начина на плащане и размера на 
акредитива и авансовото плащане в поканата към Изпълнителя за сключване на конкретен договор 
към рамковото споразумение. 

5. При извършване на внос на имущество ще се възползваме/няма да се възползваме 
(невярното се зачертава) от облекченията за суспендиране на вносни мита съгласно Регламент (ЕО) 
150/2003 от 21.01.2003 г. на Съвета, като за целта ще се ръководим от изискванията съгласно заповед 
№ ОХ-610/27.06.2017 г. на министъра на отбраната. (ако е приложимо). Това обстоятелство ще бъде 
отчетено при представяне на нашето „Ценово предложение“.  
 
Приложения: 
1. ------------------- (по преценка на участника) 
 

 

…………………………………..…. 
място 

............................................................ 
име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 



V ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ АН-30 38 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

/в отделен запечатан плик/ 
 

Ние,........................................................................................................................................... 
наименование на участника 

 
в качеството ни на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с настоящото Ви 
представяме ценовото ни предложение за изпълнение на обществената поръчка, което ще бъде 
обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни, а именно: 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Осигуряване летателната годност на самолет Ан-30” 
 

1. Средна цена (Цср), комплексни цени по години и общи цени в ……………. (евро/лева).  

Таблица 1  

Цени по години Обща цена 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. ∑ 2019÷2022 г. 

................... 
(∑ 2019 от Таблица 2) 

................... 
(∑ 2020 от Таблица 2) 

................... 
(∑ 2021 от Таблица 2) 

................... 
(∑ 2022 от Таблица 2) ∑2019÷2022=................... 

................... 
(∑ 2019 от Таблица 3) 

................... 
(∑ 2020 от Таблица 3) 

................... 
(∑ 2021 от Таблица 3) 

................... 
(∑ 2022 от Таблица 3) ∑2019÷2022=................... 

................... 
(∑ 2019 от Таблица 4) 

................... 
(∑ 2020 от Таблица 4) 

................... 
(∑ 2021 от Таблица 4) 

................... 
(∑ 2022 от Таблица 4) ∑2019÷2022=................... 

Средна цена (Цср) = ∑ 2019÷2022 г./4 Цср =................... 

 
Забележки: 
1. Средната цена (Цср) се получава като сума от посочените от участника в Таблици 2, 3 и 4 

цени по години (от 2019 до 2022 г.), разделена на 4 (Цср = Обща цена / 4). 
3. Получената Средната цена (Цср) ще се използва за изчисляване на показателя „цена“ (Пц) в 

методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV от документацията за участие). 
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2. Единични и общи цени в ……………. (евро/лева) за капитално-възстановителен ремонт на самолет Ан-30, оборудването от неговата комплектация, неговите 
двигатели и винтове, увеличаване на ресурса на самолета, доставка, доработка, замяна и монтаж на системи и възли от комплектацията на самолета 

Таблица 2 

№ Доставка/Услуга 
Цена 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 
Извършване на капитално-възстановителен ремонт на планера на самолет Ан-30 и 
оборудването от неговата комплектация* ......................... ......................... ......................... ......................... 

2 

Увеличаване на назначения (общ технически) ресурс на самолета по кацания и назначения 
(общ технически) срок на служба (общ технически календарен срок на експлоатация) с цел 
осигуряване на пълните междуремонтни ресурси и междуремонтен срок на служба 
(междуремонтен срок на експлоатация), назначени след завършване на КВР ......................... ......................... ......................... ......................... 

3 
Извършване на КВР на два броя авиационни двигатели АИ-24ВТ и комплектуващите ги 
изделия ......................... ......................... ......................... ......................... 

4 
Извършване на КВР на един брой пусков авиационен двигател РУ19А-300 и комплектуващите 
го изделия ......................... ......................... ......................... ......................... 

5 Извършване на КВР на два броя въздушни винтове АВ-72Т серия 02А ......................... ......................... ......................... ......................... 
6 Доставка, доработка, замяна, монтаж на системи и възли от комплектацията на самолета, включващо**: 

6.1 
Доработка/замяна на бордна стълба, включваща монтиране на бордна стълба с механизъм за 
фиксиране на стълбата тип 24-0340-630 или еквивалентно/и ......................... ......................... ......................... ......................... 

6.2 
Замяна на системата МСРП-12-96 със система БУР-4-1-05 или еквивалентно/и и доставка на 
съответстващата наземна система за дешифриране на полетните данни ......................... ......................... ......................... ......................... 

6.3 Замяна на системата за кацане СП-50 със система за близка навигация VOR/ILS/DME ......................... ......................... ......................... ......................... 
6.4 Доставка и монтаж на система за предупреждение от сблъсък TCAS ......................... ......................... ......................... ......................... 

6.5 

Доставка, монтаж и интегриране със системата за управление на камерите за аерофото 
заснемане ASCOT, на радиовисотомер за големи височини, който да замени използвания 
радиовисотомер РВ-18Ж. Демонтаж на съществуващия радиовисотомер за големи височини 
РВ-18Ж (ако е приложимо, в зависимост от предлаганото техническо решение) ......................... ......................... ......................... ......................... 

6.6 Доставка и монтаж на радионавигационно оборудване от типа TAСAN ......................... ......................... ......................... ......................... 
6.7 Доставка и монтаж на система за опознаване (транспондер) ......................... ......................... ......................... ......................... 
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№ Доставка/Услуга 
Цена 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6.8 

Интеграция (при необходимост) на новомонтираното радиоелектронно оборудване със 
съществуващото на борда на самолета авиационно оборудване. Като минимум, 
съществуващата система СПУ-7 да бъде интегрирана по отношение на прослушване на 
сигналите с новопоставените радионавигационни средства ......................... ......................... ......................... ......................... 

6.9 

Доставка на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна апаратура 
(КИА) от типа IFR 4000 OPTI ELT NAV/COMM Test Set и IFR6000 Transponder/DME/TCAS Flight 
Line Test Set (или еквивалентна), необходима за експлоатация на новопоставеното 
оборудване  ......................... ......................... ......................... ......................... 

ОБЩО: 
∑ 2019 = 

 
......................... 

∑ 2020 = 
 

......................... 

∑ 2021 = 
 

......................... 

∑ 2022 = 
 

......................... 
 
Забележки: 
* Цената Включва и доставка и обновяване на действащи сервизни бюлетини за срока на действие на рамковото споразумение; 
** Цените включват и обучение на летателен и технически състав (до 20 души) по правилата за използване и техническо обслужване на новопоставеното 
оборудване и доставка на необходимата техническа и/или експлоатационна документация за експлоатация на новопоставеното оборудване. 
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3. Единични и общи цени по години в ……………. (евро/лева) и срокове за изпълнение на ремонт на оборудване от комплектацията на самолет Ан-30, неговите 
двигатели и винтовете по номенклатури и количества съгласно Приложение 3 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18. 

Таблица 3 
№ 
по 

ред 
Наименование  К-во 

Срок за 
изпълнение 

(месеци) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена 

1. Електрически указател на завоя 
ЭУП-53 1 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

2. Сигнализатор на обледенение   
СО-4А/АМ 2 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

3. Блок филтри от система за 
измерване на вибрации - ИВ-41БМ 1 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

4. Датчик ъглова скорост   
ДУС 970-В 1 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

5. НЧ блок   
ГР2.068.118Сп 1 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

6. Приемопредавател от 
радиовисотомер РВ-УМ (ПП-УМ) 1 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

7. ПП-02 от самолетен ответчик СО-70  
2.000.161 1 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

ОБЩО: ∑ 2019 = ..................... ∑ 2020 = ..................... ∑ 2021 = ..................... ∑ 2022 = ..................... 
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4. Единични и общи цени по години в ……………. (евро/лева) и срокове за изпълнение за доставка на резервни части, консумативи и разходни материали по 
номенклатури и количества съгласно Приложение 2 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея. 

 
Таблица 4 

№ 
по 

ред 
Наименование  К-во 

Срок за 
изпълнение 

(месеци) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена 

1. Диск биметалически - КТ-94-250 24 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
2. Диск промеждутъчен - КТ-94-260 64 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
3. Спирачен пакет - КТ-94/2А -1 2 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
4. Спирачен пакет - КТ-94/2А -2 2 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
5. Датчик инерционен - УА-28А-13 4 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
6. Датчик инерционен - УА-28А-14 4 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
7. Джанта - КТ-94/2А 4 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
8. Дюрит -1У-27 20 м. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
9. Болт носова джанта - 24-4200-9 30 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

10. Електрообогреваемо стъкло ляво - А-10-1 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
11. Електрообогреваемо стъкло дясно - А-10-2 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
12. Аварийна хидропомпа - 465 МТВ 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
13. Уплътнение ТСС-24 - 0-5-0375 24 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
14. Уплътнение ТСС-24 - 24-1003-022 6 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
15. Дистанционна втулка ТСС-24 - 24-1003-009 12 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
16. Филтър - 11ВФ-12 5 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
17. Филтър - 11ВФ-14 6 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

18. Защитна шайба носова стойка-СТ144-
135,5-8 6 бр. 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
19. ЗИП РУ19А-300  * 1 к-т ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
20. ЗИП АВ-72Т сер.02А  ** 2 к-т ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
21 ЗИП АИ-24ВТ *** 2 к-т ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
22 Покривка за носовата част на самолета 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
23 Гума основна - 900х300 16 к-т ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
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№ 
по 

ред 
Наименование  К-во 

Срок за 
изпълнение 

(месеци) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена Един. цена Обща цена 

24 Регулировъчни шайби основен колесник - 
24-4101-33 2 к-т 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
25. Блок ВЧ - ГР2.092.044 Сп 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
26. Блок ВД - ГМ3.009.026Сп 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
27. Авиогарнитури - ГСШ-А-18 10 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
28. Предпазител - СП-40А 10 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
29. Запалителни свещи - СПН-4-3-Т 4 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
30. Система претоварване - АУАСП-14 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
31. Блок изпълнителен - БИ-2АЮ 3 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
32. Датчик - ИД-100М 2 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
33. Четки ГО16ПЧ8 - МГС-7/7х14х26/555.172 12 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
34. Четки МВР-2Б - 5х6.5х15/2063.017 12 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
35. Четки АГР.463-Б - 5х12х17/555.012 12 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
36. Касета със звуконосител - 2Ф42.003.00 5 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
37. Висотомер - ВД-10 1 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
38. Демпфер мотогондола - 24А-6910-120 4 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
39. Демпфер мотогондола - 24-6910-320 4 бр. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

ОБЩО: ∑ 2019 = ..................... ∑ 2020 = ..................... ∑ 2021 = ..................... ∑ 2022 = ..................... 
 
* ЗИП РУ19А-300 - Списък на запасни части съгласно „Двигатель РУ19А-300. Руководство по эксплоатации“, приложение „Перечень запасных деталей (одиночный комплект), 
прикладываемых к двигателю“. 
**ЗИП АВ-72Т сер.02А - Списък на запасни части съгласно „Винты АВ-72 сер. 02А и АВ-72Т сер. 02А. Руководство по эксплуатации“, приложение „Одиночный комплект зип для 
обеспечения налета одного воздушного винта до капитального ремонта“. 
***ЗИП АИ-24ВТ - Списък на запасни части съгласно „АИ-24ВТ. Руководство по эксплуатации“, приложение „Перечень запасных частей одиночного комплекта двигателей“. 
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Забележки: 
1. Участникът представя цени за всяка позиция в таблици 1, 2, 3 и 4. Липсата на цени не се 

допускат. Предложените от участника цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат 
закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

2. Посочените цени да бъдат в ЛЕВА (за участници с регистрация на територията на Република 
България) и в ЕВРО (за участници с регистрация извън територията на Република България).  

3. За целите на оценяване на ценовото предложение, всички посочени цени да бъдат без 
включено ДДС. Предложените цени в Евро ще бъдат преизчислени в лева по фиксирания курс на 
БНБ, а именно 1 Евро=1.95583 лв. 

4. При сключване на договора по предмета на обществената поръчка, ще бъде съобразено 
българското законодателство по ДДС в зависимост от това дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско или 
чуждестранно лице. 

5. Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с 
изпълнението в пълен обем на оферираните дейности. Те трябва да бъдат формирани с оглед 
мястото за изпълнение на Доставките/Услугите посочени в настоящата документация и съгласно 
ангажиментите на участника, произтичащи от условията за изпълнение, посочени в документацията. 

6. При наличие на аритметични грешки в ценовото предложение, участникът се отстранява. 
 
 

…………………………………..…. 
място 

............................................................ 
име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

 
 
 
 

КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

ТС Л22.3029.18 
 

и изменение и допълнение към нея 
 
 

 
 
 
 
 
 

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

 
 
 
 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ)  
 
 

 
-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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