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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

 

 

 

 

 
Р А М К О В О  С П О Р А З У М Е Н И Е  ( П Р О Е К Т )  

 

№ УД-12-___ / ___ . ___ . 2019 г. 
 

 

Днес, ………...2019 год. в гр. София между:  

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, гр. София 1039, ул.”Дякон Игнатий” №3, ЕИК 000695324,  
представлявано от Красимир Дончев Каракачанов, министър на отбраната на Република България,  
наричано за кратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и от друга страна ........................................................... със седалище и адрес на управление: 
………………………………….., представлявано от .........................................................................................., 
наричано за кратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  

всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно „Страна” или „Страните”, се 
сключи настоящото рамково споразумение (по-долу в текста „Споразумение/то”) за изпълнение на 
доставки (по-долу в текста „Доставки/те”) и услуги (по-долу в текста „Услуги/те”) както следва: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на това Споразумение и на 
основание на конкретни договори към него за срок от 36 (тридесет и шест) месеца да извърши срещу 
възнаграждение, както следва: Осигуряване на летателната годност на самолет Ан-30 рег. знак 055, 
зав. № 0802 (Самолета), което за целия срок на действие ще включва изпълнение на следните 
дейности: 
1. Извършване на капитално-възстановителен ремонт (КВР) на Самолета оборудването от неговата 
комплектация (под оборудване се разбира агрегати, възли, блокове и детайли). 
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. 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. Ремонт на оборудване от комплектацията на самолета, двигателите и винтовете, по номенклатури 
и количества съгласно Таблица 3 от Приложение №1;  
7. Доставка на резервни части, консумативи и разходни материали по номенклатури и количества 
съгласно Таблица 4 от Приложение №1; 
8. Доставка и обновяване на действащи сервизни бюлетини за срока на действие на Споразумението; 
9. Доставка, доработка, замяна, монтаж на системи и възли от комплектацията на самолета, а 
именно: 
9.1. Доработка/замяна на бордна стълба, включваща монтиране на бордна стълба с механизъм за 
фиксиране на стълбата тип 24-0340-630 или еквивалентно/и; 
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9.2. 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; 
9.3. Замяна на системата за кацане СП-50 със система за близка навигация VOR/ILS/DME; 
9.4. Доставка и монтаж на система за предупреждение от сблъсък TCAS; 
9.5. 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); 
9.6. Доставка и монтаж на радионавигационно оборудване от типа TAСAN; 
9.7. Доставка и монтаж на система за опознаване (транспондер); 
9.8. 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; 
9.9. 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; 
10. Обучение на летателен и технически състав (до 20 души) по правилата за използване и 
техническо обслужване на новопоставеното оборудване по чл. 1, ал.1, т. 9; 
11. Доставка на необходимата техническа и/или експлоатационна документация за експлоатация на 
новопоставеното оборудване по чл. 1, ал.1, т. 9. 
(2) Дейностите по чл.1, ал.1, точки 2 ÷ 5 и 9. ще се извършват едновременно с дейностите по чл.1, 
ал.1, т.1. 
(3) Ремонтните дейности по чл.1, ал.1 ще се извършат по актуална заводска документация на 
Конструктора/Производителя. 
(4) Ремонтните дейности, увеличаването на ресурса, както и дейностите по чл.1, ал.1, т.9, ще се 
извършват от организация оторизирана/сертифицирана или лицензирана за извършване на този вид 
дейност от оригиналния Конструктор/Производител. 
(5) Изискването по горната алинея ще се удостоверява със заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие на 
валидно свидетелство за ремонтна организация за типа авиационна техника, преди подписване на 
конкретен договор към Споразумението. 
(6) Обучението по чл.1, ал.1, т.10 ще осигури на обучаемите 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. 
(7) Тактико-техническите изисквания към изпълнение на Доставките/Услугите са указани в 
техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея (Приложение №9). 

Чл.2. (1) Изпълнението на горепосочените дейности ще се извършва на основание на конкретни 
договори, сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с настоящето 
Споразумение, по заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки конкретен договор. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е съгласен посочените в чл.1, ал.1 количества за 
Доставки/Услуги да бъдат намалявани съобразно финансови възможности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не сключи 
конкретен договор към Споразумението или сключи договор/и за количества по-малки от 
посочените в чл.1, ал.1.  

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.3. (1) Единичните и общите цени на Доставките и Услугите по предмета на Споразумението, са 
посочени съответно в Приложение №1 към Споразумението. Цените са в …………….(лева/евро) без 
ДДС и …………..(лева/евро) с ДДС. 
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(2) Цените се приемат за окончателни за целия срок на Споразумението и няма да бъдат променяни 
в процеса на изпълнение на дейностите в изпълнение на всеки един конкретен договор. 
(3) Цените за всеки конкретен договор към Споразумението ще съответстват на тези посочени в 
Приложение № 1 за съответната година, в която ще се сключва договор.  
(4) При сключване на договор за цялото количество на Доставки и Услуги по предмета на 
Споразумението, цената на договора ще се формира съгласно цената посочена в Таблица 1 от 
Приложение №1 за съответната календарна година на неговото сключване. 
(5) При сключване на договор за отделни количества на Доставки/Услуги, общата цена на договора 
ще се формира на базата на единичните цени, посочени в Таблици 2, 3 и 4 от Приложение № 1 за 
съответната календарна година на неговото сключване.  
(6) Цените не подлежат на промяна в случай, че срокът на изпълнение на конкретен договор е през 
календарната година следваща годината на сключването му. 
(7) Цените са формирани с оглед мястото за изпълнение и всички ангажименти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
произтичащи от изпълнението в пълен обем на дейностите по предмета на Споразумението. 
(8) При сключване на конкретните договори към Споразумението, цените и стойността на договорите 
ще  бъдат съобразени с българското законодателство по ДДС. 
Чл.4. Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки конкретен договор може да 
бъде: 
(1) Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Доставките/Услугите съгласно предмета на Договора и представяне 
в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на следните документи: 
1. Оригинал на надлежно оформена фактура;  
2. Оригинал на „Приемо-предавателен протокол“ (Приложение №2), удостоверяващ изпълнението 
на Доставките/Услугите или част от тях, подписан от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и на военното формирование - краен получател и утвърден от началника на военното формирование 
краен получател; 
3. Оригинал на акт за приемане/предаване на дълготрайни материални активи и/или складова 
разписка за приемане/предаване на материални запаси (за изпълнените Доставки); 
(2) Акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът 
на изпълнение на конкретния договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не по-късно от 15 
декември на съответната година. Акредитивът е усвоим след доставка и представяне в банката на  
Оригинал на надлежно оформена фактура и Оригинал на „Приемо-предавателен протокол“ 
(Приложение №2), удостоверяващ изпълнението на Доставките/Услугите или част от тях, подписан от 
упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование - краен получател и 
утвърден от началника на военното формирование краен получател; 
2.1. Акредитивните условия се уточняват между страните по договора преди откриване на 
акредитива.  
2.2. Всички разходи по откриване и обслужване на акредитива са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Авансово плащане по банков път – на 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 Доставките/Услугите, в срок до 30 (тридесет) дни след 
представяне на документите по чл.4, ал.1. Гаранцията за стойността на аванса се предоставя в една 
от следните форми:  
1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане; 
2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка; 
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. 
Чл.5. (1) Авансовото плащане ще се редуцира пропорционално на стойността на извършените по 
фактура Доставки/Услуги, след представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите 
по чл.4, ал.1. 
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(2) Ако някои от платежните документи са на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури 
техният превод на български език. 
(3)1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при наличие на 
обстоятелствата по чл.66, ал.7 от ЗОП и след представяне на следните документи: 
А. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от тях като 
недължими; 
В. Документите, посочени в чл.4, ал.1 (когато е приложимо). 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато е приложимо), както и когато 
не е представен някой от изискуемите документи за плащане съгласно клаузите на Договора.  
(5) 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). 
(6) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
................................. 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото плащане 
в поканата към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване на конкретен договор към Споразумението. 
Чл.7. Изисквания към банковата гаранция за авансово плащане: 
(1) 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. 
(2) 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). 
(3) Сумата по банковата гаранция може да се редуцира пропорционално на стойността на 
изпълнените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Доставки/Услуги и след представяне на документите по чл.4, ал.1: 
Чл.8. Изисквания към застраховката, обезпечаваща авансовото плащане. 
(1) 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. 
(3) Застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане следва да отговаря на 
изискванията по Приложение №7. 
(4) 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. 

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ  

Чл.9. (1) Настоящето Споразумение влиза в сила след подписването му от Страните и има срок на 
действие - 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизането му в сила.  
Чл.10. Конкретни договори могат да се сключват през целия срок на действие на Споразумението, 
включително и в деня преди изтичането му, съобразно условията на чл.113, ал.3 от ЗОП. 

IV. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.11. (1) Максималният срок за комплексно изпълнение на всички Доставки и Услуги по предмета 
конкретен договор, така както са описани в чл.1, ал.1 и съгласно максималните количества, указани в  
чл.1, ал.1, ще е .............. месеца (не по-голям от 12 месеца). 

                                                           
1 Разпоредбата ще съществува в съдържанието на договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е 
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и 
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(2) Максималните срокове за ремонт на оборудване по чл.1, ал.1, т.6 и доставка на резервни части, 
консумативи и разходни материали по по чл.1, ал.1, т.7 ще е съгласно указаните в Приложение №1, 
(Таблица 3 и Таблица 4).  
(3) Сроковете за Доставките започват да текат от датата на подписване на всеки конкретен договор 
към Споразумението, а на Услугите (ремонтите и дейностите включващи доработка, замяна, монтаж 
на ново оборудване) от датата на предаване на имуществото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(4) За дата на извършените Доставки се счита датата на приемане на имуществото на мястото за 
доставка и подписване от упълномощени представители на страните на „Приемо-предавателен 
протокол“ (Приложение №2) 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“ (Приложение №2) за извършената Услуга. 
Чл.12. (1) Мястото за получаване на имуществото от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ за извършване на 
ремонтните дейности и доработки и връщането му след това е района на военно формирование 
24900 - София; 
(2) Всички разходи свързани с транспортирането на авиационната техника от мястото на 
получаването й до мястото за извършване на ремонтните дейности по предмета на обществената 
поръчка и обратно, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
(3) Мястото за изпълнение на Доставките ще бъде указано в конкретните договори към 
Споразумението и може да бъде територията на ремонтната организация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или 
военно формирование 26810-Поповица и/или военно формирование 24900 – София. 
Чл.13. Мястото за извършване на обучението по чл.1, ал.1, т.10 е военно формирование 24900 – 
София. 

Чл.14. (1) Условията за изпълнение на Доставките/Услугите ще бъдат както следва1: 

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) 
1.1. Издаването (при необходимост) на съответните Удостоверения за внос от Министерство 
на икономиката са отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши вноса на имуществото до определеното място за доставка в Р. 
България  за своя сметка. 
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 Съвета2.  

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): 
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. 
2.1. 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.  

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

                                                           
1 Условията за изпълнение зависят от избрания изпълнител (дали е българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице): 
2 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 
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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. 
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. 

(2) Специфични условия за приемане и предаване на Услугите по чл.1, ал.1, т.1, 3, 4 и 5: 
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 (Приложение №9). 
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 Услугите. 
3. В случай на техническо прелитане, издаването на необходимите разрешения за прелитане на 
самолета до/от територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3.1. Възложителят ще окаже необходимото административно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (при 
необходимост) за получаване на необходимите разрешения за прелитане на самолета. 
3.2. Всички разходи, свързани с прелитането на самолета до/от територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за 
негова сметка. 
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. 
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 – в.ф. 24900- София. 
6. Предаването на самолета от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (назначени със заповед на Командира на ВВС) се 
извършва във военно формирование 24900– София на два етапа:  
6.1. Изпълнение на техническо приемане и изпитвания от комисията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с проверка 
на документацията, състоянието и работоспособността на самолета, двигателите, винтовете и 
техните системи. Проверява се и заключението на Конструктора/Производителя или на 
оторизираната/сертифицирана или лицензирана от него организация извършила ремонта и 
увеличаване на ресурса на имуществото по чл.1, ал.1;  
6.2. Летателни изпитвания с изпълнение на полет/и със самолета с участието на смесен екипаж на 
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.15 (1) В срок не по-малко от 10 дена ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата 
на приемане на извършените Доставки и предоставените Услуги.  
(2) За датата на изпълнение на извършените Доставки/Услуги за всеки конкретен договор към 
Споразумението се счита датата на подписване от Страните на „Приемо-предавателен протокол“ 
(Приложение №2), удостоверяващ изпълнението на Доставките/Услугите, подписан от 
упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование- краен получател и 
утвърден от началника на военното формирование краен получател. 
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V. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.16 (1) Рискът от загуба или повреда преминава от едната Страна на другата с подписването на 
„Приемо-предавателен протокол“ (Приложение № 2).  
(2) Доставеното имущество става собственост на Заявителя - Военновъздушните сили след 
подписване от Страните на „Приемо-предавателен протокол“ (Приложение № 2). 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) След сключване на Споразумението и конкретните договори към него, да изпълнява Доставките и 
Услугите по чл.1, ал.1 при условията на Споразумението и конкретните договори към него; 
(2) Писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Дирекция „Отбранителна аквизиция“ не по-малко от 10 
(десет) дни предварително за датата на приемане на Доставките/Услугите по предмета на 
конкретния договор към Споразумението; 
(3) Да доставя имуществото за доставка в стандартна заводска опаковка, със стандартна заводска 
маркировка по вид, количество, качество, срок, място и условия, посочени в конкретния договор към 
Споразумението; 
(4) Да участва със свой представител в комисиите за оценка на съответствието; 
(5) Да заменя за своя сметка доставеното от него  ново оборудване, показало недостатъци по време 
на експлоатация, когато същото е в определения от него гаранционен срок; 
(6) Да изпраща свой представител за участие в процедури по рекламация и за подписване на „Акт за 
рекламация“ (Приложение №5); 
(7) Да предоставя декларация за съответствие с изискванията на конкретния договор към 
Споразумението съгласно БДС ЕN– ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и; 
(8) Да предостави на органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация за 
присвояване на Кодове на производител (NCAGE код) и Стокови номера на НАТО (NSN) за 
производители и стоки, които не са кодифицирани в Кодификационната система на НАТО. 
(9) При транспортиране и съхранение да използва само стандартни заводски опаковки. 
Чл.17а.  (1)1 За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва 
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, като следва да сключи договор/и с тях. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на 
подизпълнителите си. Видът и делът на участието на подизпълнителя/те следва да бъдат 
същите, като посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: 
1. Подизпълнител ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител, 
ЕИК) ще изпълнява следните видове работи от предмета на Договора, участието на 
подизпълнителя ще бъде .............% от общата стойност на Договора; (съдържанието на тази 
точка се възпроизвежда толкова пъти, колкото са предложените подизпълнители)  
(3) Сключването на Договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността 
му за изпълнение на Договора. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
1. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на Споразумението 
на лица, които не са подизпълнители; 
2. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите на чл.66, ал.14 от ЗОП. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на дейностите, включени в 
предмета на Договора на лица, които не са подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова 
задължение и за Подизпълнителя/ите в сключваните с тях договори. 
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да получава плащанията по Договора в съответствие с договорените срокове и условия; 
(2) Да поиска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО с оглед 
точно изпълнение на задълженията си по Договора.  

                                                           
1 Разпоредбата ще съществува в съдържанието на Договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е 
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и 
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(3) При необходимост, да поиска по реда посочен в чл.28 от „Правилника за прилагане закона за 
експортния контрол на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна 
употреба“, сертификат за краен потребител във връзка с изпълнението на конкретни договори по 
Споразумението, като оформи необходимите за това документи. 
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигури свои представители на мястото за доставка 
за приемането на изпълнените Доставки/Услуги. 
(2) Да приеме изпълнението на Доставките/Услугите при условията, указани в Споразумението и 
договорите към него. 
(3) След приемането на изпълнените Доставки/Услуги, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорените 
цени съгласно условията и сроковете, посочени в Споразумението и договорите към него. 
(4) Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Споразумението, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право.  
(5) Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото за получаване на авиационната техника и до 
мястото за Доставка. 
(6) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението Споразумението и 
конкретните договори към него, включително и за отстраняване на възникнали пречки при 
изпълнение на Споразумението и конкретните договори към него, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска 
това.  
(7) Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение/ Гаранцията за авансово 
предоставени средства, съгласно клаузите на Споразумението и конкретните договори към него.  
(8) Да предаде самолет Ан-30, двигатели АИ-24ВТ, двигател РУ19А-300, въздушни винтове АВ-72 и 
комплектуващите ги изделия в напълно функциониращо състояние, позволяващо техническо 
прелитане на самолета до територията на ремонтната организация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Данните за 
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 на техническа спецификация ТС Л22.3029.18.  
(9) При необходимост да окаже необходимото административно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
получаване на необходимите разрешения за прелитане на самолета от/до мястото за извършване на 
Услугите. 
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените Доставки/Услуги в рамките на 
установения гаранционен срок,  в съответствие с раздел VIII на Споразумението. 
(2)1 Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи в 30 дневен срок договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
(3) Да изисква и да получи/получава Услугите и Доставките в уговорения срок/уговорените срокове, 
количество и качество. 
(4) Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Споразумението, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Услугите, предмет на Споразумението, 
но без с това да пречи на изпълнението. 

VII. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ГАРАНЦИОНЕН РЕСУРС/СРОК 

Чл.21. Оценяване на съответствието 
(1) Оценяване на съответствието на Доставките/Услугите  с изискванията на Споразумението и 
конкретните договори ще се извършва съгласно изискванията на Техническата спецификация 
(Приложение №9). 
(2) Оценката на съответствието на доставеното ново оборудване по чл.1, ал.1, т.7 с изискванията на 
всеки конкретен договор към Споразумението ще се извършва от комисия, съставена от 

                                                           
1 Разпоредбата ще съществува в съдържанието на договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е 
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и 
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представител на Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" (председател) и представители на 
Заявителя-Военновъздушните сили и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (членове). Съответствието на доставените 
продукти се удостоверява с „Протокол за оценка на съответствието“ – Приложение №3. При 
констатиране на несъответствие се съставя Констативен протокол. Протокола за оценка на 
съответствието е основание за подписване на „Приемо-предавателен протокол“ – Приложение №2. 
(3) За извършените дейности по чл.1, ал.1, т.1, увеличаването на ресурса на имуществото по чл.1, 
ал.1, т.2 и дейностите по чл.1, ал.1, т.9, преди подписване на „Приемо-предавателен протокол“, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено заключение (бюлетин) от оригиналния 
Конструктор/Производител или от организацията оторизирана/сертифицирана или лицензирана за 
извършване на тези дейности от Конструктора/Производителя. 

Чл.22. Гаранционен ресурс/срок: 
(1) Гаранционният ресурс/срок на ремонта на планера, блоковете, възлите, детайлите и агрегатите от 
конструкцията и системите на самолет Ан-30 е ............. часа или ........ години, което настъпи първо, 
считано от датата на приемо-предавателния протокол (Приложение №2). 
(2) Гаранционният ресурс/срок на ремонта на двигатели АИ-24ВТ и оборудването от тяхната 
комплектация е  ............. часа или ......... години, което настъпи първо, считано от датата на приемо-
предавателния протокол (Приложение №2). 
(3) Гаранционният ресурс/срок на ремонта на двигател РУ19А-300 и оборудването от неговата 
комплектация е  ............. часа или ......... години, което настъпи първо, считано от датата на приемо-
предавателния протокол (Приложение №2). 
(4) Гаранционният ресурс/срок на ремонта на винтовете АВ-72Т и оборудването от тяхната 
комплектация е ............. часа или ......... години, което настъпи първо, считано от датата на приемо-
предавателния протокол (Приложение №2). 
(5) Гаранционният ресурс/срок на ремонтираното/доставеното оборудване е  ............. часа или ......... 
години, което настъпи първо, считано от датата на приемо-предавателния протокол (Приложение 
№2). 

VIII. ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качеството на доставеното имущество и носи 
отговорност за отстраняване на всички дефекти и неизправности, възникнали по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.24. Гаранцията не се отнася за дефекти и недостатъци възникнали в резултат на неспазване от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители на изискванията за експлоатация и/или 
съхранение, указани в експлоатационната документация, и за такива възникнали вследствие на 
форсмажорни обстоятелства, като пожар, природни бедствия, земетресения, военни действия, 
диверсии и т.н. 
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството на 
доставеното имущество в рамките на посочените в Споразумението гаранционни срокове. 
Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Дирекция "Отбранителна аквизиция"-МО изпраща уведомление към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при наличие на основание за рекламация и съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уточняват 
датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея. Уведомлението се основава 
на „Телеграма-известие за несъответствие“ (Приложение № 4), подадена от ползвателя. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до десет работни дни от получаване на уведомлението по 
горната алинея да определи и изпрати свои представители на указаното в уведомлението място, като 
предварително писмено информира Дирекция "Отбранителна аквизиция"-МО. 
(3) Анализът по ал. 1 се извършва от комисия с участието на представители на двете Страни.  
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(4) Резултатите от анализа се отразяват в „Акт за рекламация“ (Приложение № 5). Актът се подписва 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 (седем) работни дни след  датата на начало на извършване на анализа 
от представителите на военното формирование, експлоатиращи авиационната техника и 
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за рекламация се подписва без 
негово участие като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да го оспорва впоследствие. 
Чл.27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани откритите и предявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в периода 
на установения гаранционен срок дефекти и недостатъци, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за 
своя сметка и в най-кратък срок, но не по-голям от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на 
издаване на Акта за рекламация. 
(2) Рекламацията се счита за закрита с подписването от опълномощени представители на Страните на 
„Акт за възстановяване“ (Приложение № 6). Датата на Акта за възстановяване се счита за дата на 
отстраняване на дефекта или недостатъка. 
Чл.28. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираното Имущество са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ДОГОВОРА 

Чл.29. (1) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) При подписване на конкретен договор към Споразумението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция 
за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС 
(внесена парична сума, банкова гаранция или застраховка). 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да внесе парична сума в същия размер по сметката на дирекция 
„Финанси“– МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.  
(4) Гаранцията за изпълнение да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след 
крайния срок за изпълнение на конкретния договор, включително и гаранционното обслужване по 
него. 
(5) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция, изискването е банковата 
гаранция да бъде безусловна и неотменима, като текстът й се съгласува предварително с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(6) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застрахователна полица, изискването е 
плащането по нея да бъде безусловно, като текстът й се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
(7) Изискванията към гаранцията за изпълнение под формата на застрахователна полица са съгласно 
Приложение №8. 
(8) Сумата по гаранцията за изпълнение се усвоява/изплаща изцяло или частично в случай на пълно 
или частично неизпълнение на задълженията по конкретния договор, пропорционално на 
неизпълнената част. При забава в изпълнението на конкретния договор, изпълнителят е длъжен да 
удължава крайният срок на банковите гаранции/застрахователните полици със срок не по-малък от 
30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за приключване на изпълнението на задълженията 
по договора при отчитане на забавата. 
(9) След приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички Доставки/Услуги по предмета на конкретния договор, 
сумата по гаранцията за изпълнение се редуцира до 0,5% (половин процент) до приключване на 
всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционното обслужване на конкретния договор. 
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на конкретния договор, в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по договора. В случай на 
неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по конретния договор от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение 
на договора. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решение в компетентен съд. 
(11) Върху посочените гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 
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(12) В случай, че някоя от гаранциите е под формата на банкова гаранция и е издадена от банка, 
намираща се извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена 
от банка, намираща се на територията на Република България (ако е приложимо). 
(13) Всички разходи свързани с гаранциите са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(14) В случай, че някоя от гаранциите е под формата на застрахователната полица, то същата следва 
да бъде издадена от Застрахователна компания, установена на територията на Република България. 
Разходите по нейното издаване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(15) Застрахователните полици по застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя се връщат на застрахователната компания, която ги е издала в срок до 
30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на конкретния договор. 
(16) В случай на усвояване 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 споразумението, размейрът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 
уговорения в чл.29, ал.2 и ал.9 размери. 

X. НЕУСТОЙКИ 

Чл.30. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията по конкретен договор,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) за всеки 
просрочен ден от стойността на забавената Доставка/Услуга без ДДС, но не повече от 20 (двадесет) % 
от стойността на просрочената част на съответния договор. 
(2) В случай на забавено изпълнение на гаранционните задълженията, свързани с решаване на 
рекламациите по конкретен договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в 
размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) от стойността на рекламираната Доставка/Услуга за всеки 
просрочен ден, след крайния срок за решаване на рекламацията, но не повече от 20 % (двадесет 
процента) от общата стойност на рекламираната Доставка/Услуга без ДДС. 
(3) Плащането на неустойки по ал. 1 и 2 не освобождава Страните от реално изпълнение на 
задълженията им по конкретните договори, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че няма интерес от 
изпълнение на Доставките/Услугите след срока на изпълнение на договора. 
(4) При частично или пълно неизпълнение на конкретен договор към Споразумението, продължило 
повече от 100 (сто) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, да търси 
обезщетение за нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) 
от общата стойност на договора без ДДС. 
(5) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи договор към Споразумението, същият дължи неустойка в 
размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора 
(6) При разваляне на конкретен договор към Споразумението по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи 
неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС 

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.31. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения 
по Споразумението и конкретен договор към него, ако неизпълнението е възникнало вследствие на 
непреодолима сила, като например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни 
конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, 
които са наложени с индивидуален административен акт или нормативен акт на държавен или 
общински орган.  
(2) За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на конкретен 
договор, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, 
или ако е било предвидимо, не е било предотвратено. 
(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на не положена грижа от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.  
(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се позовава на нея 
е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от десет работни дни от възникването или 
преустановяването й.  
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(5) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или 
общински орган.  
(6) Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по ал.4 срок за възникването на 
непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин, 
страната не може да се позовава на непреодолима сила.  
(7) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се 
позовава на форс-мажорните обстоятелства. 
(8) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави изпълнение на някое от договорните си задължения и това забавяне 
повлияе на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от 
плащане на неустойки за периода, в който забавата се дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И КОНКРЕТЕН ДОГОВОР 

Чл.32. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ може да прекрати едностранно със седем-дневно писмено предизвестие 
Споразумението/конкретен договор, без да дължи неустойки и/или обезщетение. Дължи се 
единствено заплащане на извършените и приети  до момента на прекратяването Доставки/Услуги 
при изпълнение на сключен договор към Споразумението. 
(2) Споразумението и конкретните договори към него ще бъдат прекратени едностранно, без 
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим 
или е лице, което е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим съгласно ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В този случай не се дължи връщане на гаранцията за 
изпълнение, нито заплащане на извършената Доставка/Услуга, а получените плащания подлежат на 
незабавно възстановяване ведно със законната лихва. 
(3) Прекратяването на Споразумението/конкретен договор може да стане и при следните основания: 
1. По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено и подписано от тях. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от Страните, с отправяне на писмено 7 
(седем) дневно предизвестие от изправната до неизправната Страна. 
3. При прекратяване без правоприемство на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4. При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението (в 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение). 
5. При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на 
обединението (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение). 
6. При непредставяне на гаранция за авансово плащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 
(двадесет) календарни дни от сключване на конкретен договор, с отправяне на писмено 7 (седем) 
дневно предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“ 
 

ХIІI. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Чл.33. В случай, че някоя от клаузите на това Споразумение е недействителна или неприложима, това 
не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 
повелителна правна норма, ако има такава. 
Чл.34. Всяко изменение по Споразумението и конкретен договор се смята за действително, ако е 
изготвено в писмена форма, подписано е от двете Страни и е допустимо съгласно Закона за 
обществените поръчки. 
Чл.35. Всички правоотношения между Страните, произтичащи от Споразумението и конкретните 
договори и неуредени от тях, се уреждат по действащите съгласно българското законодателство 
нормативни актове. Споровете между Страните се решават чрез преговори, а при непостигане на 
съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд. 
Чл.36. Никоя от Страните по това Споразумение няма право да прехвърля изпълнението на своите 
договорни задължения на трети лица, които не са страна по него. 
Чл.37. Всяка Страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми  другата страна в срок от 10 
работни дни. 
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Чл.38. Ако възникне несъответствие или противоречие между съдържанието в Споразумението или 
конкретен договор, предимството е в следния ред: 
1. настоящото Рамково споразумение; 
2. конкретен договор към Споразумението; 
3. всякакви други свързани документи. 
Чл.39. Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по конкретните договори ще бъдат 
определени със заповед на Командира на Военновъздушните сили. 
Чл.40. Настоящето Споразумение се състави и подписа в два еднакви и с еднаква юридическа сила 
екземпляра - по един за всяка от Страните. 
Чл.41. Неразделна част от Споразумението са следните приложения: 

1. Приложение № 1 Единични и общи цени по години за изпълнение на доставките/услугите 
2. Приложение № 2 Приемо-предавателен протокол 
3. Приложение № 3 Протокол за оценка на съответствието 
4. Приложение № 4 Телеграма-известие за несъответствие 
5. Приложение № 5 Акт за рекламация 
6. Приложение № 6 Акт за възстановяване 
7. Приложение № 7 Изисквания към гаранция за авансово плащане, представена като застрахователната полица  
8. Приложение № 8 Изисквания към гаранцията за изпълнение, която обезпечава изпълнението чрез покритие 

отговорността на изпълнителя, представена като застрахователна полица  
9. Приложение № 9 Копие на техническа спецификация ТС Л22.3029.18 и изменение и допълнение към нея 

 

АДРЕСИ ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ: 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА                                               
гр. София, ул. "Дякон Игнатий"3 
Тел.:  02 9220642; факс: 02 9515169 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
 
_______________КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ" 
 
_________________________ТОДОР ГЕЛЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

ЕДИНИЧНИ И ОБЩИ ЦЕНИ ПО ГОДИНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОСТАВКИТЕ/УСЛУГИТЕ 

 

Описаните по-долу цени са формирани с оглед мястото за изпълнение на Доставките/Услугите 
посочени в Рамковото споразумение и съгласно ангажиментите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от 
условията за изпълнение, посочени в него. 

1. Общи цени по години в ……………. (евро/лева) с/без ДДС за комплексно изпълнение на всички 
Доставки и Услуги от предмета на Споразумението, така както са описани в чл.1, ал.1 и съгласно 
максималните количества залегнали в Споразумението. 

Таблица 1  

Цени по години 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

    

 
Забележки: 
Посочените в таблица 1 цени за вяка една година включва комплексно изпълнение на следните 
Доставки/Услуги: 

1. Извършване на капитално-възстановителен ремонт на планера на един 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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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; 

6.10 Обучение на летателен и технически състав по правилата за използване и техническо 
обслужване на новопоставеното оборудване и доставка на необходимата техническа и/или 
експлоатационна документация за експлоатация на новопоставеното оборудване. 

7. Доставка и обновяване на действащи сервизни бюлетини; 
8. Ремонт на оборудване от комплектацията на самолет Ан-30, неговите двигатели и винтовете по 

номенклатури и количества съгласно Таблица 3. 
9. Доставка на резервни части, консумативи и разходни материали по номенклатури и количества 

съгласно Таблица 4. 
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2. Единични 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 сега 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      

 
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 цени по години в ……………. (евро/лева), прогнозни количества и срокове за изпълнение на ремонт на оборудване от комплектацията на самолет Ан-30, 
неговите двигатели и винтовете. 

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.          
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4. Единични и общи цени по години в ……………. (евро/лева), прогнозни количества и срокове за изпълнение за доставка на резервни части, консумативи и разходни 
материали. 

 
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          

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

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.          

 
* 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. Всички изчисления ще бъдат проверявани от комисията на Възложителя. При констатирани 
грешки в изчисленията, миродавни ще бъдат изчисленията на комисията на Възложителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
 
_________________________КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ" 
 
_________________________ТОДОР ГЕЛЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

_________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЪРЖДАВАМ: 
Началник на в.ф. .................. 
гр. ........................................... 
................................................ 
печат, звание, подпис, фамилия 
 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  
 

ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ ИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ 
 
 
Днес ………………………г. комисия в състав:  
Председател:..........................................................................................................с ЕГН................................ 

звание, име, презиме и фамилия   
и членове: 1. ………………………………………………………. ЕГН …………......……….  
представител на Възложителя  
2. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….  

звание, име, презиме и фамилия   
3. …………………………………………………………………………. ЕГН ……......…………….  

звание, име, презиме и фамилия   
 
назначена със заповед № ……../…………….. г. на Командир/Началник на в.ф., ..........................................  
 
ПРИЕ , а ………………………………………………………, представляван от .................................................................  
…………………………….………..ЕГН …………………….. и лична карта № ……..................... издадена от …………………. 
 
ПРЕДАДЕ следното :  
 
1.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…………. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(Описва се доставеното имущество или извършената услуга по договора) 
 
съгласно член .......... от  договор № ………………….…/………………. г.  
 
Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднакви екземпляра – един за в.ф…………………………….,  
един за …………………………. Изпълнителя/ и два за Дирекция „Отбранителна аквизиция” – МО.  
 
 
Предал:                                                                                   Приела комисия в състав: 
................................... 
....................................     
печат, подпис и фамилия  

Председател:............................................................... 
звание, подпис, фамилия, печат 

 
  и членове: 

1............................................................. 
звание, подпис, фамилия 

                        2............................................................. 
звание, подпис, фамилия 

                        3............................................................. 
звание, подпис, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
УТВЪРЖДАВАМ 
............................................ 
звание, подпис, фамилия 
................................ г. 
 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
 

№ ...................... 
 
Днес, ........... г., комисия в състав: 

Председател ...................................... от Института по отбрана - МО 
и членове: 
1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. ...................................... 
на основание Договор № ......... г. се събра за установяване на съответствието на качеството на 
.............................................................................................................................................................. 

 
Отбранителните продукти са доставени по Договор № ........./......... г., сключен между 

Министерство на отбраната (възложител) и .......................................... (изпълнител). 
 
След ...... (изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството, като 

проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, измерване на извадка от 
доставеното количество и др.), комисията установи, че доставените отбранителни продукти 
отговарят на изискванията на договор № ...... , въз основа на което 

 
ПРЕДЛАГА: 

 
Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и експлоатация по 

предназначение. 
 
Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните приложения: 

(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания, 
гаранционна карта и др. документи) 

 
Настоящият протокол се състави в ......... (........) еднакви екземпляра, по един за ........................ 

 
Комисия: 
Председател: 

…….……………………………… 
Членове: 

1. .................................. 
    2. .................................. 
   3. .................................. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
 

 
ТЕЛЕГРАМА-ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

 
 

ДО 
НАЧАЛНИКА НА .................................... 

заявител 
КОПИЕ ДО 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
"ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ"-МО 

 
 
Уведомявам Ви, че по време на ................................................................................................... 

съхранение, експлоатация 
отбранителен продукт ...................................................................................................................................., 
са констатирани следните несъответствия (дефекти): 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

Отбранителният продукт е доставен по Договор № .............................. с гаранционен срок от 
........................................., в продължение на ..................... месеца, и е въведен в експлоатация от 
................................................................................................................................................................. 
Гаранционният срок започва да тече от ………………… датата на („Приемо-предавателния проттокол“). 
 

На основание на горепосоченото и в съответствие с раздел ......... на Договор № ................ моля 
Дирекция "Отбранителна аквизиция" да разкрие процедура за предявяване на рекламация към 
изпълнителя по договора. 
 
 

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК)  
НА В. ФОРМ. ............................................ 
.................................................................. 
                   звание, подпис, фамилия 

Отпечатано в ............ екз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Екз. № ........ 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) 
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ .................... 
............................................ 
звание, подпис, фамилия 
................................ г. 
 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 
№ ............../....................... г. 

 
за ....................................................................................................................... 

наименование на несъответстващия отбранителния продукт 
 

Комисия, назначена със заповед № .................../...................... г. на командира (началника) на 
военно формирование..................................................., в състав: 
Председател: .......................................................................................................................... 
и членове:............................................................................... от ................................................; 

............................................................................... от ................................................; 

............................................................................... от ................................................; 
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики на отбранителния 
продукт.  
 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 
 

1. ................................................................... заводски № .......................... серия ............................., 
       (наименование на отбранителния продукт) 
доставен от изпълнител ...................................................................................................................... 
по Договор № .............. между Министерството на отбраната и ..................................................... 
с гаранционен срок ...................... месеца, в сила от ......................................................................... 

      дата на производството, доставка и др. 
От началото на експлоатацията, отбранителният продукт е отработил ....................... часа 

........................ (за самолет/вертолет се посочва броят на кацанията; при агрегати, монтирани на самолет или на 
друга машина, се посочват наименованието, заводския номер, датата на производството и гаранционния срок на тази 
машина). 
 
2. Експлоатация на отбранителния продукт ....................................................................................... 

(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на формуляра, с какво 
гориво и масло е експлоатиран отбранителния продукт). 

 
3. Описание на дефекта на отбранителния продукт ......................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и 
последствия от дефекта) 

 
4. Списък на дефектиралите агрегати и части ................................................................................... 

(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от експлоатиращото ги формирование до получаване указания от 
изпълнителя по договора) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 
Въз основа на изложеното комисията 
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РЕШИ: 

 
1. Отбранителният продукт не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на  
........................................................................................................................................................................ 
(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той - в експлоатиращото поделение 

или при изпълнителя по договора) 
 
2. Дефектът е вследствие на ......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 
 
3. За възстановяване на отбранителния продукт са необходими следните 
........................................................................................................................................................................ 

(агрегати и части и материали) 
 
4. Замяната (ремонта) на отбранителния продукт да се извърши за сметка на  
........................................................................................................................................................................ 

(изпълнител по договора, експлоатиращото поделение, структура) 
 
5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по договора в срок от 
....................... до ...........................  

(да извърши пълна замяна на отбранителния продукт; да предостави отделни агрегати и части - посочват се какви; 
да се извърши ремонт при изпълнителя по договора, да се изплати стойността за възстановяването на 

отбранителния продукт и др.) 
 
Допълнителни данни: 
а) Отбранителният продукт е в съхранение/въведен в експлоатация  
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
б) Отбранителния продукт е доставен по Договор № ........................./................................................,  
и е получен по ……………………………………………………..………………………………………………….…………………….......... 

(фактура, приемо-предавателен акт и др. № ..............................от ................./.............. /................. г.) 
 
Изпълнителят по договора се задължава писмено да уведоми директора на дирекция "Отбранителна 
аквизиция"-МО до 10 (десет) дни след закриване на рекламацията, за анализа на причините, довели 
до несъответствието, и за предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на 
несъответствие. 
 
Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията   
........................................................................................................................................................................ 

(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.) 
 
Представител на                                                                                          Комисия на потребителя: 
изпълнителя по договора  

 
________ / __________ /                                                                         Председател: ________ / _________ / 

   подпис                  фамилия 
Членове:________ / _________ / 

________ / _________ / 
________ / _________ / 
________ / _________ / 

подпис                фамилия         

Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (дирекция „Отбранителна аквизиция ”, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Екз. № ........ 
УТВЪРЖДАВАМ 
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) 
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ .................... 
............................................ 
звание, подпис, фамилия 
................................ г. 
 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
 
1. На основание рекламационен акт № ............/................ г. 
 
2. .................................................................................................................................................................... 

наименование на отбранителния продукт 
 
3. .................................................................................................................................................................... 

наименование и номер на повредения блок, възел 
 
4. Дата на откриване на неизправността ................................................................................................... 

5. Отработени часове: 
от началото на експлоатацията - ……………………........................................................................................... 
от предишен дефект - ................................................................................................................................... 

6. Описание на неизправността ………………………………………………………………………………….……………………………. 

7. Извършени са следните ремонтни дейности ......................................................................................... 

8. Отбранителният продукт (агрегат, възел) е възстановен със средствата на 
- изпълнител по договора ....................................................................... гр. ..............................................., 
- потребител ..................................................................................................................................................., 

ненужното се зачертава 
и е пломбиран с печат № .............................................................................................................................. 
 
9. Възстановеният отбранителен продукт е приет от 
.......................................................................................................................................................................... 

                                              звание и фамилия на представителя на потребителя 
 
Отбранителният продукт (агрегат, възел) се счита възстановен и годен за 
.......................................................................................................................................................................... 
 
10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на отбранителния продукт  
Разходите по възстановяване на отбранителния продукт (агрегат, възел) са  
за сметка на………............................................................................................................................................. 
 
Представител на                                                                                                   Представител на потребителя: 
изпълнителя по договора  
 
________ / __________ /                                                                                               ________ / __________ / 
     подпис        фамилия                                                                                                                                     подпис        фамилия 
                печат                                                                                                                                                                печат 

Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (дирекция „Отбранителна аквизиция”, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя).



ОСИГУРЯВАНЕ ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА САМОЛЕТ АН-30 28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

ИЗИСКВАНИЯ 
към 

ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ, ПРЕДСТАВЕНА КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА  
 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в оригинал с 
подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и 
на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде 
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за 
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на 
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка/услуга).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като копие 
на платежния документ бъде представен на бенефициента.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора, 
Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в 
издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на 
застрахователната сума в застрахователната полица.  

6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за 
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по 
договора за доставка/услуга, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 
изплаща обезщетението.  

7. Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 
договора за доставка/услуга (застрахован по застрахователната полица, за което Бенефициент по 
застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите, 
които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други 
вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово 
платените финансови средства. 

8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка/услуга, 
може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. 
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 
подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за 
изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.  

9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка/услуга е длъжен да 
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с 
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички 
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната 
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани 
в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица, 
покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства: 
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12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с 
писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство 
на отбраната договор за доставка/услуга и всички други необходими документи свързани с него, с 
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е 
защитена със закон. 

14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

ИЗИСКВАНИЯ 
към 

ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЯТО ОБЕЗПЕЧАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЧРЕЗ ПОКРИТИЕ 
ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПРЕДСТАВЕНА КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА  

 
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с подпис 
и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на 
Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде 
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали. 
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за 
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на 
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка/услуга).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, като копие 
на платежния документ бъде представен на бенефициента.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора, 
Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в 
издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на 
застрахователната сума в застрахователната полица.  

6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за 
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по 
договора за доставка/услуга, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 
изплаща обезщетението.  

7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени 
обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.  

8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка/услуга, 
може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. 
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 
подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  

9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка/услуга е длъжен да 
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с 
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички 
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната 
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани 
в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена полица, 
покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства: 

12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 
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12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с 
писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство 
на отбраната договор за доставка/услуга и всички други необходими документи свързани с него, с 
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е 
защитена със закон. 

14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 
застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 
 
 
 
 
 

 
КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 
ТС Л22.3029.18  

и изменение и допълнение към нея 
 

 
 
 
 
 
 

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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	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 височин...
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	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 но...
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