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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
Проект на Рамково споразумение по Обособена позиция № 2 

 
 
 
 

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 следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на това Споразумение и на 
основание на конкретни договори към него за срок от 60 (шестдесет) месеца да извърши, както следва:  
Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на авиационни двигатели ”Arriel 2C” (по-надолу в текста 
Двигатели/ите) за вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin” (по-надолу в текста 
Вертолети/те), съгласно Приложение №1. За целият срок на действие на Споразумението ИЛП ще 
включва изпълнение на следните доставки (Доставки/те) и услуги (Услуги/те): 

(1) Доставки и Услуги извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1. Планови Доставки на консумативи и оборудване от комплектацията на Двигателите. 
2. Непланови доставки, при възникване на неотложна необходимост, на консумативи и оборудване от 
комплектацията на Двигателите по допълнителни заявки. 
3. Доставка на средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), 
специализиран инструмент. 
4. Доставка на бюлетини, технически задания, програми за изпълнение на новоназначени еднократни 
или периодични мероприятия. 
5. Доставка на програмни продукти и хардуер за Двигателите. 
6. Планови ремонти (при изтичане на ресурс по време и/или наработка) на оборудване от 
комплектацията на Двигателите, модули или цели Двигатели. 
7. Непланови ремонти на оборудване от комплектацията на Двигателите, модули или цели Двигатели.  
8. Провеждане на теоретични, практически и опреснителни курсове за обучение на летателен състав 
(ЛС) и инженерно-технически състав (ИТС). 
9. Оказване на техническа помощ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на откази, 
неизправности, дефекти, свързани с осигуряване на експлоатационната годност на Двигателите. 
10. Ремонт на средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА) и 
специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на Двигателите. 
11. Проверка и калибриране на контролно-измервателна апаратура (КИА), свързана с експлоатацията 
на Двигателите. 
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12. Предоставяне при възможност за временно ползване на СНО, КИА и/или модули от 
комплектацията на Двигателите. 

(2) Услуги извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безвъзмездно за срока на действие на Споразумението: 
1. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) актуализиране на техническата 
документация и/или предоставяне на онлайн достъп до електронна база, съдържаща актуална такава; 
2. Безвъзмездно (за срока на действие на Рамковото споразумение) оказване на консултантска 
техническа помощ, свързана с обслужването и експлоатацията на Двигателите и отстраняване на 
възникнали откази и повреди по тях за осигуряване на безопасността на полетите. 
Чл.2. (1) Дейностите по ал.1 ще се извършват на основание на конкретни договори към 
Споразумението, сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в зависимост от потребностите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не сключи конкретен договор към Споразумението за което 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право на обезщетение.  
Чл.3. (1) Доставките по чл.1, ал.1, т.2, необходимостта от които е възникнала след сключване на 
конкретен Договор към Споразумението, може да се заявяват по време на действие на Договора. 
Заявяването става от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез „Формуляр за поръчка“ 
(Приложение №7) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Заявените Доставки ще бъдат подчинени на условията на 
Споразумението и конкретния договор. 
(2) Начина на финансиране на заявените след сключване на договор Доставки по горната алинея може 
да бъде от: 
1. Разликата в цените на доставеното като заместител оборудване на излезлите от употреба 
номенклатури по чл.25, ал.6; 
2. Разликата в цените на ново и ремонтирано оборудване по чл.25, ал.7; 
3. Разликата в цените на предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ново или ремонтирано оборудване за 
замяна на предвиденото за ремонт оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оценено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като 
икономически неизгодно да бъде ремонтирано, съгласно чл.26, ал.7; 
4. Разликата в цените на предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонтирано оборудване от своята 
складова наличност за замяна на предвиденото за ремонт оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.26, 
ал.8; 
5. Друг начин, посочен при сключване на конкретен договор към Споразумението. 

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ  

Чл. 4. (1) Настоящето Споразумение влиза в сила след подписването му от Страните и има срок на 
действие - 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на влизането му в сила.  
(2) Конкретни договори могат да се сключват през целия срок на действие на Споразумението, 
включително и в деня преди изтичането му. 
(3) Всички задължения по конкретен договор преди изтичане на срока на действие на Споразумението, 
ще бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо че дейностите по договора могат да продължат 
след датата на действие на  Споразумението. 
(4) Приложимите условия и клаузи, съдържащи се в настоящото Споразумение, не се прекратяват с 
изтичане срока на действие на Споразумението, а остават в пълна сила до момента на изпълнение на 
възникналите, през срока на действие на Споразумението задължения на Страните. 

III. МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл.5. Място и условия за изпълнение: 
(1) Мястото за изпълнение на Доставките по чл.1, ал.1 е района на военно формирование 36940 – 
Варна при условие DDP (ИНКОТЕРМС 2010). 
(2) Мястото за предаване на имуществото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на 
Услугите, извършвани в обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ремонти, инспекции, проверки, калибриране и др.) 
е района на военно формирование 36940 – Варна при условие FCA (ИНКОТЕРМС 2010). 
(3) Мястото за доставка и предаване на имуществото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 
предоставяне на Услугите по горната алинея е района на военно формирование 36940 – Варна при 
условие DDP (ИНКОТЕРМС 2010). 
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(4) Всички разходи свързани с транспортиране на имущество за изпълнение на Услуги от мястото на 
получаването му до мястото за изпълнение на Услугите и обратно ще бъде за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) При необходимост от внос/износ на имущество от/към трети страни, митническите процедури ще 
се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на своя територия и за негова сметка.  
(6) Задълженията на Страните при издаването на необходимите удостоверения за 
внос/износ/трансфер на имущество (при необходимост) ще са съгласно действащото законодателство 
и на двете Страни. 

Чл.6. Срокове за изпълнение: 
(1) Сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите по конкретните договори към Споразумението 
ще бъдат най-късите, с оглед спазване технологичното време за изпълнение, но не по-големи от 
сроковете указани в Споразумението и договорени между Страните преди сключване на конкретен 
договор. 
(2) Сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите ще бъдат известни (фиксирани) при подписването 
на всеки конкретен договор към Споразумението. 
(3) Максималният срок за изпълнение на Доставките по чл.1, ал.1 не трябва да превишава ……………  
месеца, считано от датата на сключване на конкретният договор към Споразумението, а когато те са 
заявени по чл.3, ал.1, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изпратеният от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Формуляр за поръчка“ (Приложение №7). 
(4) При необходимост, да се осигури спешна доставка тип AOG (Летателно средство на земята) на 
оборудване за Двигателите, тя ще се изпълнява в рамките на ……………  дни от изпращането по 
електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на формуляр „Формуляр за поръчка“ (Приложение №7), в която 
да е отбелязано, че заявката е AOG. 
(5) Максималният срок за изпълнение на Услугите по чл.1, ал.1, т.6, 7, 10 и 11 ще бъде ……………  месеца 
считано от датата на предаване на оборудването за извършване на Услугите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема 
оборудването за извършване на Услугите не по-късно от  1 (един) месец след писмено потвърждение 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че оборудването е подготвено за изпращане. 
(6) За дата на изпълнение на Доставки/Услуги за всеки конкретен договор към Споразумението се 
приема: 
1. За Доставките по чл.1, ал.1 – датата на подписване от упълномощени представители на Страните на 
„Приемо предавателен протокол“ (Приложение №2) за приемане на имуществото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Протоколът се подписва след приемане на имуществото, но не по-късно от 7 (седем) дни от датата на 
доставка на имуществото на мястото за доставка. При липса на упълномощени представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при приемане на имуществото и при липса на констатирани забележки от 
приемателната комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, протокола се разписва едностранно само от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след което имуществото се приема.  
1.1. Ако приемателната комисия констатира несъответствия в качеството и/или количеството на 
доставеното имущество, то не се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай приемателната комисия на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разписва Констативен протокол (Приложение №3), в който подробно описва 
констатираните несъответствия.  
1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Констативният протокол по горната точка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
запознаване с констатираните несъответствия. 
1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговори писмено в срок до 10 (десет) работни дни, като посочи подробно как 
ще бъдат отстранени констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несъответствия и ще  предложи график за 
осъществяване на действията по отстраняване, с оглед изпълнение изискванията на договора. 
2. За Услугите по чл.1, ал.1, т.6, 7, 10 и 11 – датата на подписване от упълномощени представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „Удостоверение за изпълнен ремонт/проверка/калибриране“  (Приложение №4). 
Протоколите се подписват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпълнение на Услугите и се изпраща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с имуществото, а от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – след приемане на имуществото, но не по-
късно от 7 (седем) дни от датата на доставка на имуществото на мястото за доставка; 
3. За Услугите по чл.1, ал.1, т.8 и 9 – датата на подписване от упълномощени представители на Страните 
на „Удостоверение за изпълнена услуга“ (Приложение №5). Удостоверенията се подписват в срок до 7 
(седем) дни от датата на извършване на Услугите. 
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(7) От сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите се изключва времето за митническо 
обслужване на територията на Република България, времето за издаване на 
удостоверения/разрешения за внос/износ/трансфер, Сертификат за краен потребител (ако е 
приложимо). 

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ  

Чл.7. Единичните цени и общата стойност на конкретните договори към Споразумението се формират 
на база договорените с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени, както следва: 

(1) Цени за Доставки на оборудване по чл.1, ал.1, т.1, 2, 3 и 5: 
1. За целият срок на Споразумението, цените за Доставка ще се формират на база цените посочени в 
„Годишната ценова листа“ на производителя на Двигателите за съответната година, като към тези цени 
се начисляват ……… % допълнителни разходи. Процентът допълнителни разходи ще бъде постоянен за 
целият срок на действие на Споразумението. 

(2) Цени за Услуги по чл.1, ал.1, т.6, 7, 10 и 11: 
1. За целият срок на Споразумението, цените за тези Услуги, ще се формират на база цените посочени 
в „Годишната ценова листа“ на производителя на Двигателите за съответната година, като към тези 
цени се начисляват ……… % допълнителни разходи. Процентът допълнителни разходи ще бъде 
постоянен за целият срок на действие на Споразумението. 

Чл.8. Всички цени, които не са посочени в „Годишната ценова листа“ на производителя на Двигателите, 
ще бъдат обект на отделни ценови оферти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
Ценовите оферти подлежат на одобрение от заявителя на Доставките/Услугите – Военноморските 
сили. 
Чл.9. (1) Не по-късно от края на месец април за конкретната календарна година в срока на действие на 
Споразумението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предоставя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Годишна ценова листа“ на 
производителя на Двигателите. 
(2) „Годишната ценова листа“ може да бъде предоставяна като печатно копие и/или електронно копие 
и/или чрез парола за достъп до база данни. 
(3) „Годишната ценова листа“ трябва да бъде на български и/или английски език. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави актуална „Годишна ценова листа“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява Доставки/Услуги по цени от последната предоставена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Годишна ценова листа“. 
Чл.10. (1) Всички цени за Доставки/Услуги и максималните срокове за изпълнение ще бъдат посочени 
при сключване на конкретен договор към Споразумението. 
(2) При сключване на конкретен договор към Споразумението, ще бъде съобразено българското 
законодателство по ДДС. 
(3) Плащанията ще се извършват в лева (за български фирми) / евро (за чуждестранни фирми). 
Чл.11. (1) Цените във всеки конкретен договор към Споразумението не подлежат на промяна в случай, 
че срока на изпълнение на договора е през календарната година следваща годината на сключването 
му. 
(2) Всички цени са формирани с оглед мястото и условията за изпълнение и всички ангажименти на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указани в Споразумението. При заявяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Доставки/Услуги на 
място и условия различни от упоменатите в Споразумението, цените ще бъдат договорени преди 
сключване на конкретните договори към Споразумението, или цените ще бъдат обект на отделна 
ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.12. Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки конкретен договор към 
Споразумението може да бъде: 

(1) Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след 
изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Доставките/Услугите съгласно предмета на конкретния договор и 
представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на съответните документи по чл.14. 
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(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.  
1. Акредитивът е усвоим след изпълнение на Доставките/Услугите и представяне в банката на 
съответните документи по чл.14 (без тези по чл.14, т.2.6).  
2. Акредитивните условия се уточняват между Страните по конкретния договор преди откриване на 
акредитива. Всички разноски по акредитива са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Авансово плащане по банков път – на договорена за всеки конкретен договор 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 60 (шестдесет) календарни дни след 
представяне на документите по чл.14. 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. 
(4) Допуска се съчетаване на посочените по-горе форми на плащане. 
Чл.13. (1) Окончателният избор на формите и начините на плащане за всеки конкретен договор, както 
е посочено по-горе, е изключително право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото плащане във 
всеки конкретен Договор към Споразумението. 
Чл.14. Плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всеки конкретен договор ще се извършват след 
представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на следните документи: 
1. Оригинал на надлежно оформена фактура за изпълнените Доставки/Услуги; 
2. Оригинал на подписан от упълномощени представители на Страните на: 
2.2. „Удостоверение за изпълнен ремонт/проверка/калибриране“  (Приложение №4) - За Услугите по 
чл.1, ал.1, т.6, 7, 10 и 11; 
2.3. „Удостоверение за изпълнена услуга“ (Приложение №5) - за Услугите по чл.1, ал.1, т.8 и 9; 
2.4. „Приемо предавателен протокол“ (Приложение №2) за приемане на имуществото от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - за Доставките по чл.1, ал.1, т. 1, 2, 3, 4 и 5. 
2.5. „Приемо предавателен протокол“ (Приложение №2) за приемане на имуществото за временно 
ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - за Услугите по чл.1, ал.1, т.12. 
2.6. Акт за приемане/предаване на дълготрайни материални активи и/или складова разписка за 
приемане/предаване на материални запаси (за изпълнените Доставки) – представя се от заявителя/ 
крайният потребител на Доставките. 
Чл.15. (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.14. 
(2)1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при наличие на 
обстоятелствата по чл.66, ал.4 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.14 (когато е приложимо) 
(3) 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.  
(4) 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). 
(5) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

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

................................. 
Чл.16. 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). Разходите по нейното издаване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(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.14 (без тези по чл.14, 
т.2.6): 
Чл.17. 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.  
(2) 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 №9. 
(4) Застрахователната полица по застраховката следва да бъде издадена от Застрахователна компания, 
установена на територията на Република България. Разходите по нейното издаване са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА 

Чл.18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си на собственост върху оборудването предадено на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите по чл.1, ал.1, т.6, 7, 10 и 11 през времето, докато траят 
същите с изключение на случаи взаимно договорени между Страните и записани в конкретните 
договори. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правото си на собственост върху оборудването предадено на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за временно ползване по чл.1, ал.1, т.12 с изключение на случаи взаимно договорени 
между Страните и записани в конкретните договори. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи и поема всички рискове от загуба и/или повреда на оборудването от момента 
на предаването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите по чл.1, ал.1, т.6, 7, 10 и 11 до датата 
на подписване от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния протокол за 
приемане на Услугите. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи и поема всички рискове от загуба и/или повреда на оборудването за 
временно ползване по чл.1, ал.1, т.12 от момента на получаването му до времето на връщането му на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При приемане и предаване на имуществото упълномощени представители на 
Страните подписват „Приемо предавателен протокол“ – Приложение №2. 
Чл.19. Собствеността и риска на доставяното имущество по чл.1, ал.1, т.1, 2, 3 и 5 преминава от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването от упълномощени представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „Приемо предавателен протокол“ (Приложение №2). След подписване на 
протокола, имуществото става собственост на Военноморските сили. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да получава плащания по договорите 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 Споразумението и конкретните договори към него. 
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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 конкретен договор към 
Споразумението, като оформи необходимите за това документи. 
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) След сключване на Споразумението и конкретните договори към него да извършва Доставките/ 
Услугите при условията на Споразумението и конкретните договори за изпълнение към него. 
(2) Да доставя оборудването в стандартни заводски опаковки, със стандартна заводска маркировка по 
вид, количество, качество, срок, договореното място и условия, посочени в Споразумението и в 
конкретните договори към него. 
(3) Да заменя за своя сметка доставеното от него оборудване, показало дефекти по време на 
експлоатация, когато същото е в определения от него гаранционен срок. 
(4) Да предоставя декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010 или 
еквивалентно/и, за всички дейности по изпълнение на конкретните договори към Споразумението. 
(5) 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. 
(6) Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък и начините за контакт с лицата, които ще оказват 
консултантска техническа помощ в изпълнение на Услугите по чл.1, ал.2, т.2; 
(7) При необходимост от осигуряване на достъп на технически представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
мястото на експлоатация на Вертолетите/Двигателите, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техните 
паспортни данни 15 (петнадесет) дни предварително. 
(8) При необходимост от транспортиране на имущество от/за ремонт, което изисква специална 
опаковка за транспортиране (сандък, контейнер или др.), с която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не разполага, то 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя такава за временно ползване и за негова сметка. 
Чл.21а.  (1)2 За извършване на дейностите по Споразумението и конкретни договори към него, 
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. 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 Споразумението; (съдържанието на тази 
точка се възпроизвежда толкова пъти, колкото са предложените подизпълнители).  
(3) Видът и делът на участието на подизпълнителя/те ще се указва в конкретните договори към 
Споразумението. 
(4) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за 
изпълнение на конкретен договор към Споразумението. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите на 
чл.66, ал.11 от ЗОП. 
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените Доставки/Услуги в рамките на 
установения гаранционен срок,  в съответствие с раздел X на Споразумението. 
(2)3 Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи в 30 дневен срок от сключването на 
Споразумението и/или конкретен договор към него за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители. 
Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигури свои упълномощени представители за 
приемане на Доставките/Услугите. 

                                                           
2 Разпоредбата ще съществува в съдържанието на Договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е 
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и 
3 Разпоредбата ще съществува в съдържанието на Споразумението, в случай че участникът, избран за 
изпълнител е обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и 
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(2) Да приеме Доставките/Услугите при условията, указани в Споразумението и в конкретните 
договори към него. 
(3) След приемането на Доставките/Услугите, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорените цени 
съгласно условията и сроковете, посочени в Споразумението и  конкретните договори към него. 
(4)  В срок от 30 работни дни след писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде оригинален 
сертификат за краен потребител. 
Чл.24. Упълномощени представители 
(1) Страните представят и гарантират, че техните представители са надлежно упълномощени. 
(2) Упълномощените представители на Страните при поискване са длъжни да представят своите 
надлежни пълномощни. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за наличие на български представител, 
упълномощен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява от негово име дейности по това Споразумение и 
договорите към него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва също да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за промяна 
в избрания представител.  
(4) Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конкретен договор към 
Споразумението ще бъдат определени със заповед на Командира на Военноморските сили (ВМС). 
(5) Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще имат право да подписват всички документи 
за приемане/предаване на Доставки/Услуги, предмет на договорите към Споразумението. 
(6) Командирът на Военноморските сили и упълномощени от него лица имат право да извършват 
комуникация с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по технически въпроси, свързани с изпълнението на договорите и 
експлоатацията на Вертолетите предмет на Споразумението. 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ И УСЛУГИТЕ  

Чл.25. Изисквания към Доставките  по чл.1, ал.1, т.1, 2, 3 и 5: 
(1) Доставеното по конкретните договори към Споразумението оборудване от комплектацията на 
Двигателите, трябва да съответства на посочените номенклатури в актуалната каталожна 
документация на Производителя за съответната година. 
(2) Техническият ресурс на доставеното оборудване от комплектацията на Двигателите трябва да 
отговаря на заложените изисквания в техническата документация на Производителя.  
(3) Остатъчният срок на годност на доставените (вложени в ремонта) консумативи, смазочни и 
лакобояджийски материали и химикали трябва бъде не по-малък от 75% от назначения срок на 
годност за експлоатация и съхранение. 
(4) Доставките ще се извършват в стандартни заводски опаковки. 
(5) Доставените резервни части и консумативи ще бъдат придружени от документи, удостоверяващи 
сроковете, условията и правилата на съхранение и периодичността на обслужване на отбранителните 
продукти по време на процеса на съхранение. 
(6) В случай, че някоя от номенклатурите предвидена за Доставка по време на действие на конкретен 
договор към Споразумението излезе от употреба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще  декларира това обстоятелство 
писмено. В този случай, с цел осигуряване непрекъснатост на Доставките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 
предложи заместител на излезлите от употреба номенклатури и цена за тях, която цена трябва да е 
равна или по-ниска от предварително договорената цена на излезлите от употреба номенклатури. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали приема предлаганото заменящо 
оборудване. Когато цената е по-ниска, разликата може да се използва за заявяване на Доставки по 
чл.3. 
(7) При необходимост от спешна Доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при възможност и след писмено съгласие 
от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да предостави вместо ново оборудване, ремонтирано оборудване 
от своята складова наличност. Цената на ремонтираното оборудване трябва да е равна или по-ниска 
от цената на ново оборудване. Ако цената е по-ниска, разликата може да се използва за заявяване на 
Доставки по чл.3. 

Чл.26. Изисквания към ремонтните дейности по чл.1, ал.1, т.6, 7, 10 и 11: 
(1) Ремонтните дейности да се извършват от Производителя или от оторизиран от него, за вида 
дейност, изпълнител. 
(2) Ремонтните дейности да се извършват по оригинална заводска технология на Конструктора или 
Производителя. 
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(3) Ресурсът на ремонтираното оборудване да съответства на установените от Производителя за вида 
ремонт ресурси. Същите подлежат на договаряне между страните преди сключване на всеки 
конкретен договор. 
(4) Вложеното при извършване на ремонтните дейности ново или ремонтирано оборудване трябва да 
притежава междуремонтен и общ технически ресурс (календарен срок на експлоатация и ресурс по 
часове) и ресурс по изработени цикли не по-малък от този на замененото оборудване. 
(5) Номенклатурите на вложеното при извършване на ремонтните дейности ново или ремонтирано 
оборудване и/или модули от комплектацията на двигател „Arriel 2C” трябва да съответстват на 
номенклатурите, посочени в актуалната каталожна документация на Конструктора или Производителя 
за съответната година. 
(6) На вложеното при извършване на ремонтните дейности оборудване трябва да бъдат изпълнени 
всички действащи към момента задължителни технически бюлетини. 
(7) Ако ремонтът на предоставеното за ремонт имущество не може да бъде ремонтирано, или ремонта 
му бъде оценен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като икономически неефективен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 
предложи заменящо оборудване (ново или ремонтирано), след писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Цената на имуществото за замяна трябва да е по-ниска или равна от стойността на ремонта. Ако цената 
на предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оборудване е по-ниска, разликата може да се използва за 
заявяване на Доставки по чл.3. 
(8) При необходимост от спешен ремонт на оборудване по конкретен договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при 
възможност и след писмено съгласие от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да предостави за същата или 
по-ниска цена предварително ремонтирано оборудване от своята складова наличност за замяна на 
предвиденото за ремонт оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оборудване 
става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а оборудването за ремонт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става собственост 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако цената на предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оборудване е по-ниска, разликата 
може да се използва за заявяване на Доставки по чл.3. 

Чл.27. Изисквания към услугите по чл.1, ал.1, т.9: 
(1) Оказването на техническа помощ да се извършва в района на експлоатация на Вертолетите на които 
са монтирани Двигателите, включително в райони извън територията на Република България. 
(2) Отговори и становища на запитвания по технически въпроси да се изготвят от Конструктора, 
Производителя или оторизиран от тях, за вида дейност, представител. 

Чл.28. Изисквания към обучението по чл.1, ал.1, т.7: 
(1) Обучението на летателен и инженерно-технически състав да се извършва от сертифициран от 
Конструктора или Производителя преподавателски състав. 

Чл.29. Изисквания към Услугите по чл.1, ал.1, т.11: 
(1) Оборудването за Вертолетите предоставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за временно ползване се предава 
между Страните с подписване от упълномощени представители на Страните на „Приемо предавателен 
протокол“ (Приложение №2). 
(2) Времето за ползване на оборудването се договаря между Страните и се записва в конкретния 
договор към Споразумението. 
Чл.30. Гаранционен срок:  
(1) Гаранционният срок на доставеното оборудване ще бъде ......... (не е по-малък от 100 летателни 
часа) и/или ........... (не по-малко от 12) месеца, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на 
подписване на „Приемо предавателен протокол“ – Приложение №2. 
(2) Гаранционният срок на ремонтираното авиационно оборудване да бъде ......... (не е по-малък от 
100 летателни часа) и/или ........... (не по-малко от 12) месеца, което събитие настъпи по-рано, считано 
от датата на подписване на „Удостоверение за изпълнен ремонт/проверка/калибриране“  
(Приложение №4). 
(3) При прекратяване или изтичане на Споразумението, гаранционните условия предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставеното ново оборудване и извършените ремонти, ще се прилагат и за 
оставащия период на гаранция, ако има такъв. 
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IX. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО  

Чл.31. (1) Оценяването на съответствието на доставяните продукти с изискванията на конкретен 
договор към Споразумението ще се извършва от комисия с представители на Институт по отбрана 
„Професор Цветан Лазаров”, Заявителя/Потребителя (Военноморските сили) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (при 
възможност). Доставените продукти ще бъдат съпроводени с: 
1. Документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от Производителя; 
2. Документ/и, удостоверяващ/и произхода, издаден/и от Производителя, когато той е от страна-член 
на Европейския съюз, или в останалите случаи издаден/и от компетентен орган от страната на 
Производителя, или документ/и, заверен/и от Българската търговско промишлена палата; 
3. Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010 
или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4. Гаранционна/и карта/и; 
5. Оригинални паспорти (където е приложимо). 
(2) Оценяването на съответствието на извършените Услуги с изискванията на конкретен договор към 
Споразумението ще се извършва от комисия с представители на Заявителя/Потребителя 
(Военноморските сили) и Изпълнителя. Ремонтираните продукти ще бъдат съпроводени с: 
1. Документ/и, удостоверяващ/и качеството на извършения ремонт, издаден/и от ремонтната 
организация; 
2.  Декларация за съответствие с изискванията по договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010 
или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. Гаранционна/и карта/и; 
(3) Дейностите по чл.1 могат да бъдат обект на Държавна Гаранция на Качеството по смисъла на 
STANAG 4107. 

X. УРЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.32. (1) Рекламациите са допустими в рамките на установеният гаранционен срок. 
(2) Рекламациите се предявяват не по-късно от 15 (петнадесет) дни след откриването на дефект. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез „Формуляр за рекламация“ (Приложение №8), 
пълни данни за претенцията си и основанията за нея. 
(4) В срок до 15 (петнадесет) дни след получаване на „Формуляра за рекламация“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, писмено потвърждение за връщане на дефектиралото 
оборудване. 
(5) След получаване на потвърждението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оборудването предмет на 
рекламацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(6) Във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) месеца след получаване на дефектиралото 
оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено дали приема или отхвърля 
гаранцията, както и за крайният срок за отстраняване на рекламацията. Крайният срок за отстраняване 
на рекламацията не може да бъде по-дълъг от 8 (осем) месеца. 
(7) Всички разходи, произтичащи от и свързани с изпращането на дефектиралото оборудване по 
одобрена рекламация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и връщането му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XI. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРИ 

Чл.33. (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 паричната сума по горната алинея 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 следва да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни 
след крайния срок за изпълнение на конкретния договор към Споразумението. 
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(5) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция, изискването е банковата 
гаранция да бъде безусловна и неотменими, 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 №10. 
(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 банковата гаранция/застрахователната полица 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) 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 конкретния 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. 
(10) Върху посочените гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 
(11) 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). 
(12) Всички разходи свързани с  банковите гаранции са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(13) 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. 
(14) 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. 
(15) 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 споразумението, размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с указаният в ал.2 
размер. 

XII. НЕУСТОЙКИ 

Чл.34. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията по конкретен договор към 
Споразумението,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,2 (нула 
цяло два) % 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) Плащането на неустойки по горната алинея 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. 
(3) 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. 
(4) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи договор към Споразумението, същият дължи неустойка в 
размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора 
(5) 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. 
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ХIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.35. (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.  
(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. 

ХIV. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И КОНКРЕТЕН ДОГОВОР 

Чл.36. (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 бъде 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. Всяка  от страните може  едностранно,  след отправяне  на писмено едномесечно обосновано 
предизвестие да прекрати или развали конкретен договор, ако другата Страна не изпълнява 
задълженията си в определените в конкретния договор срокове. 
5. При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението (в 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение). 
6. При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на 
обединението (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение). 
7. 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.“ 
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ХV. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Чл.37. 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.38. 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.39. 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.40. Всяка Страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно другата страна. 
Чл.41. 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.42. Настоящето Споразумение се състави и подписа в два еднакви и с еднаква юридическа сила 
екземпляра - по един за всяка от Страните, като при несъответствие между българския и английския 
текст, приоритет ще има българският текст. 
Чл.43 . Приложения с № от 1 до 11 са неразделна част от Споразумението. 
 

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 КАРАКАЧАНОВ 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ"  
 
_________________________ТОДОР ГЕЛЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
______________________ 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №2 

 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ 

IDENTIFICATION OF ENGINES 

 

 
 

N ТИП ЗАВОДСКИ N: 
НАЧАЛО НА 

ЕКСЛПОАТАЦИЯ 
/дата/ 

НАРАБОТКА ОТ НАЧАЛО 
НА ЕКСЛПОАТАЦИЯ 

/часове/ към май 2019 г. 

ВЕРТОЛЕТ № 
ЗАВОДСКИ № 

1 ARRIEL 2C 24485 16.04.2009 1194 901 (6866) 

2 ARRIEL 2C 24490 17.04.2009 1194 901 (6866) 

3 ARRIEL 2C 24441 04.04.2008 1203 903 (6819) 

4 ARRIEL 2C 24442 11.04.2008 1203 903 (6819) 

5 ARRIEL 2C 49013 24.08.2010 00.00  

6 ARRIEL 2C Няма информация  

7 ARRIEL 2C Няма информация  

 

Забележка: 

Към момента на откриване на процедурата, ВМС експлоатират 5 (пет) броя двигатели ”Arriel 2C” за 
вертолети AS 565MB ”Panther”. Предвижда се доставката на 1 (един) брой AS 365 N3+ ”Dauphin” оборрудван 
с 2 (два) броя двигатели ”Arriel 2C”.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №2 

УТВЪРЖДАВАМ   
_________________________ 
Рег. №_________/___.___.20___г. 
Екз. №___ 

Към договор №________/___.___.20___г.  
 

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ  
Днес ___.___.20___г. комисия в състав: 
Председател: 
_______________________________________________ 

/звание, име, презиме и фамилия/ 
Членове:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/звание, име, презиме и фамилия/ 
Назначена със  Заповед №_______/___.___.20___г. на 
____________________________________________ 

  □ СЪС □ БЕЗ присъствието на упълномощен 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
ПРИЕ  както следва: 

APPROVED BY  
_____________________ 
№_________/___.___.20___ 
Copy №___ 

To Contract №_________/___.___.20___  
 

HANDOVER PROTOCOL 
Today ___.___.20___ a commission composed: 
Chairman: 
________________________________with PCN ________ 

/rank, name, surname, family name/ 
Members:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/rank, name, surname, family name/ 
Appointed by Order No _______/___.___.20___ issued by 
___________________________________________   

□ WITH □ WITHOUT  CONTRACTOR, authorized 
representative 
 
has ACCEPTED as follows: 

 

№ Наименование  
Desctiption Part Number Сериен № 

S/N 
К-во  

Quantity 
Забележка 

Note 

1      

2      

      
 

Настоящият протокол се издава в съответствие с член  
_____ от Договор № ________ и с него се прехвърлят и 
предават във военно формирование 36940 – Варна 
всички права на собственост и ползите върху тези стоки 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

The present protocol is issued in accordance with ARTICLE 
No _____ of Annual Contract No ____________; all 
ownership and interest rights over the above listed items 
are transferred by means of this protocol to the 
CONTRACTING AUTHORITY at military unit 36940 – Varna. 

Настоящият протокол е съставен на български и 
английски език в ………. еднакви екземпляра: 

……. екземпляра за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и …….  екземпляра – 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

The present protocol has been made in Bulgarian and 
English languages, in ………. identical copies:  

……. copies for the CONTRACTOR and ……. copy for the 
CONTRACTING AUTHORITY. 

Приела комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състав: 

Председател: _____________________________ 
/подпис, фамилия/ 

и членове: 
1_______________________________ 
2_______________________________ 

/ подпис, фамилия / 
Дата: ____.____.20____ г. 

Accepted by commission of CONTRACTING AUTHORITY 
composed by: 

Chairman: _____________________________ 
/signature, family name/ 

and members: 
1_______________________________ 
2_______________________________ 

/ signature, family name/ 
Date: ____.____.20____  

За и от името на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
_______________________________ 

/ подпис, име, фамилия/ 
_______________________________ 

/ длъжност/ 
Дата: ____.____.20____ г. 

For and on behalf of CONTRACTOR: 
_______________________________ 

/ signature,  name, family name/ 
_______________________________ 

/ position / 
Date: ____.____.20____ 

Забележка:  
Протоколът се подписва от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование - краен 
получател и се утвърждава от началника/командира на военното формирование краен получател. 
При липса на упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при приемане на имуществото и при липса на констатирани 
забележки от приемателната комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, протокола се разписва едностранно само от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и имуществото се приема. При наличие на забележки, комисията разписва „Констативен протокол“ 
(Приложение №12) и не приема имуществото до отстраняване на констатираните забележки. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №2 

 
УТВЪРЖДАВАМ   
_________________________ 
Рег. №_________/___.___.20___г. 
Екз. №___ 

Към договор №________/___.___.20___г.  
 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ  
Днес ___.___.20___г. комисия в състав: 
Председател: 
_______________________________________________ 

/звание, име, презиме и фамилия/ 
Членове:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/звание, име, презиме и фамилия/ 
Назначена със  Заповед №_______/___.___.20___г. на 
____________________________________________ 

  □ СЪС □ БЕЗ присъствието на упълномощен 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
КОНСТАТИРА  следното: 

APPROVED BY  
_____________________ 
№_________/___.___.20___ 
Copy №___ 

To Contract №_________/___.___.20___  
 

ASCERTAIN PROTOCOL 
Today ___.___.20___ a commission composed: 
Chairman: 
________________________________with PCN ________ 

/rank, name, surname, family name/ 
Members:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/rank, name, surname, family name/ 
Appointed by Order No _______/___.___.20___ issued by 
___________________________________________   

□ WITH □ WITHOUT  CONTRACTOR, authorized 
representative 
 
has ASCERTAINED as follows: 

 

№ Наименование  
Desctiption Part Number Сериен № 

S/N 
К-во  

Quantity 
Забележка 

Note 

1      

2      

      
 

Настоящият протокол се издава в съответствие с член  
_____ от Договор № ________. 

The present protocol is issued in accordance with ARTICLE 
No _____ of Annual Contract No ____________.  

Настоящият протокол е съставен на български и 
английски език в ………. еднакви екземпляра: 

……. екземпляра за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и …….  екземпляра – 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

The present protocol has been made in Bulgarian and 
English languages, in ………. identical copies:  

……. copies for the CONTRACTOR and ……. copy for the 
CONTRACTING AUTHORITY. 

Приела комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състав: 

Председател: _____________________________ 
/подпис, фамилия/ 

и членове: 
1_______________________________ 
2_______________________________ 

/ подпис, фамилия / 
Дата: ____.____.20____ г. 

Accepted by commission of CONTRACTING AUTHORITY 
composed by: 

Chairman: _____________________________ 
/signature, family name/ 

and members: 
1_______________________________ 
2_______________________________ 

/ signature, family name/ 
Date: ____.____.20____  

За и от името на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
_______________________________ 

/ подпис, име, фамилия/ 
_______________________________ 

/ длъжност/ 
Дата: ____.____.20____ г. 

For and on behalf of CONTRACTOR: 
_______________________________ 

/ signature,  name, family name/ 
_______________________________ 

/ position / 
Date: ____.____.20____ 

Забележка:  
Протоколът се подписва от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование - краен 
получател и се утвърждава от началника/командира на военното формирование краен получател. 
При липса на упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, протокола се разписва едностранно само от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като един екземпляр се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №2 

 
УТВЪРЖДАВАМ   
__________________________ 
 
Рег. №_________/___.___.20___г. 
Екз. №___ 

Към договор №________/___.___.20___г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕН 
РЕМОНТ/ПРОВЕРКА/КАЛИБРИРАНЕ  

Днес ___.___.20___г. комисия в състав: 

Председател: 
_______________________________________________ 

/звание, име, презиме и фамилия/ 
Членове:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/звание, име, презиме и фамилия/ 
 
Назначена със  Заповед №_______/___.___.20___г. на 
____________________________________________  

□ СЪС □ БЕЗ присъствието на упълномощен 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ПРИЕ както следва: 

APPROVED BY  
_____________________ 
 
№_________/___.___.20___ 
Copy №___ 

To Contract №_________/___.___.20___ 

CERTIFICATE OF REPAIR/CHECK/CALIBRATION 
PERFORMED 

Today ___.___.20___ a commission composed: 

Chairman: 
_______________________________________________ 

/rank, name, surname, family name/ 
Members:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/rank, name, surname, family name/ 
 
Appointed by Order No _______/___.___.20___ issued by 
_______________________________________________   

□ WITH □ WITHOUT  CONTRACTOR, authorized 
representative,  

has ACCEPTED as follows: 
 

№ Desctiption 
Наименование 

Part Number 
Номенкл. № 

Сериен № 
S/N 

К-во  
Quantity 

Забележка 
Note 

1      

2      

      
 

Удостоверява се, че посочените дейности са изпълнени 
съгласно заявката и разпоредбите, приложими към 
такъв вид работи и агрегатите, възлите, блоковете за 
ремонт, контролно-измервателната апаратура се смятат 
за готови (годни) за експлоатация. 

This is to certify that the work specified was carried out in 
accordance with order and applicable regulation and in 
respect to that work the assemblies, units, component for 
repair, instrumentation, control equipment are considered 
ready for release to service. 

Настоящото Удостоверение е съставено на български и 
английски език в ………. еднакви екземпляра: 

……. екземпляра за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и …….  екземпляра – 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

This Certificate was made in Bulgarian and English 
languages, in ………. identical copies:  

……. copies for the CONTRACTOR and ……. copy for the 
CONTRACTING AUTHORITY. 

Приела комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състав: 

Председател: _____________________________ 
/подпис, фамилия/ 

и членове: 
1_______________________________ 
2_______________________________ 

/ подпис, фамилия / 
Дата: ____.____.20____ г. 

Accepted by commission of CONTRACTING AUTHORITY 
composed by: 

Chairman: _____________________________ 
/signature, family name/ 

and members: 
1_______________________________ 
2_______________________________ 

/ signature, family name/ 
Date: ____.____.20____  

За и от името на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

_______________________________ 
/ подпис, име, фамилия/ 

_______________________________ 
/ длъжност/ 

Дата: ____.____.20____ г. 

For and on behalf of CONTRACTOR: 

_______________________________ 
/ signature,  name, family name/ 

_______________________________ 
/ position / 

Date: ____.____.20____ 
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УТВЪРЖДАВАМ   
__________________________ 
 
Рег. №_________/___.___.20___г. 
Екз. №___ 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНА УСЛУГА  
 

Долуподписаните удостоверяват, че услугата: 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Описание на извършената услуга 
 
 

Е изпълнена успешно съгласно Чл. ______ от Рамково 
споразумение № ______________ и Чл. ______ от 

Договор №______________ 
 
 

на _____________________________________  
място, дата, период на изпълнение на услугата 

 

APPROVED BY  
_____________________ 

 
№_________/___.___.20___ 
Copy №___ 

 
 
 
 

CERTIFICATE FOR COMPLETION OF SERVICES  
 

The undersigned certify that the service of 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Service Description 
 
 

Has been successfully completed in accordance with Article 
______ of the Framework Agreement No. ______________ 

and Article ______ of the Contract No. ______________ 
 
 

_______________________________________. 
Place, date/period of completion of services 

 
Настоящото Удостоверение е съставено на български и 
английски език в ………. еднакви екземпляра: 

……. екземпляра за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и …….  екземпляра – 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

This Certificate was made in Bulgarian and English 
languages, in ………. identical copies:  

……. copies for the CONTRACTOR and ……. copy for the 
CONTRACTING AUTHORITY. 

За и от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1________________________________________ 

/ подпис, име, фамилия/ 
2________________________________________ 

/подпис,  име, фамилия/ 
 
Дата: ____.____.20____ г. 

For and on behalf of CONTRACTING AUTHORITY: 
1________________________________________ 

/ signature, name, family name/ 
2________________________________________ 

/ signature, name, family name/ 
 
Date: ____.____.20____  

 
За и от името на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
_______________________________ 

/ подпис, име, фамилия/ 
_______________________________ 

/ длъжност/ 
Дата: ____.____.20____ г. 
 

 
For and on behalf of CONTRACTOR: 

 
_______________________________ 

/ signature,  name, family name/ 
_______________________________ 

/ position / 
Date: ____.____.20____ 
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УТВЪРЖДАВАМ   
_________________________ 
№_________/___.___.20___г. 
 

Към договор №________/___.___.20___г.  
 

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Днес ___.___.20___г. комисия в състав: 
Председател от Институт по отбрана “Проф. Цветан 
Лазаров“:_______________________________________  

/име, презиме и фамилия/ 
Членове от военно формирование 36940 – Варна:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/звание, име, презиме и фамилия/ 

□ СЪС □ БЕЗ присъствието на упълномощен 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се събра да установи 
съответствието на качеството на следните артикули по 
договора: 

APPROVED BY  
_____________________ 
№_________/___.___.20___ 
№___ 

To Contract №_________/___.___.20___  
 

CONFORMITY ASSESSMENT PROTOCOL  
Today ___.___.20___ a commission composed: 
Chairman from Defence Institute: 
_______________________________________________ 

/name, surname, family name/ 
Members from military unit 36940 – Varna:  
1.______________________________________________ 
2.______________________________________________ 

/rank, name, surname, family name/ 
□ WITH □ WITHOUT  CONTRACTOR, authorized 
representative, gathered together with the purpose of 
defining the conformity of the quality of the following 
items under the contract: 

№ Наименование  
Desctiption Part Number Сериен № 

S/N 
К-во  

Quantity 
Забележка 

Note 

1      

2      

3      
 

След проверка на съпроводителните документи и 
извършен външен оглед на горепосочените продукти, 
комисията установи, че доставените продукти отговарят 
на изискванията на  _____________________________, 
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: 
 
1.____________________________________________________; 
2.____________________________________________________; 
3.____________________________________________________. 

Following an inspection of the accompanying 
documentation and visual inspection of the above 
products, the Commission finds that the products delivered 
meet the requirements of the _____________________, 
on the basis of which 

PROPOSES 
The End-user can proceed with their acceptance under 
storage conditions and operation according to their 
designation.  
The following attachments constitute an integral part of 
the Conformity Assessment Protocol: 
1.____________________________________________________; 
2.____________________________________________________; 
3.____________________________________________________. 

Настоящият протокол е съставен на български и 
английски език в ………. еднакви екземпляра: 

……. екземпляра за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, един за „Институт по 
отбрана“ и …….  екземпляра – за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

The present protocol has been made in Bulgarian and 
English languages, in ………. identical copies:  

……. copies for the CONTRACTOR, one for Defence Institute 
and ……. copy for the CONTRACTING AUTHORITY. 

Приела комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състав: 

Председател: _____________________________ 
и членове: 

1_______________________________ 
2_______________________________ 

Дата: ____.____.20____ г.                         / подпис, фамилия / 

Accepted by commission of CONTRACTING AUTHORITY 
composed by: 

Chairman: _____________________________ 
and members: 

1_______________________________ 
2_______________________________ 

Date: ____.____.20____                      / signature, family name/ 

За и от името на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
_______________________________ 

/ подпис, име, фамилия/ 
_______________________________ 

Дата: ____.____.20____ г.                                   / длъжност/ 

For and on behalf of CONTRACTOR: 
_______________________________ 

/ signature,  name, family name/ 
_______________________________ 

Date: ____.____.20____                                             / position / 
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ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА  

PURCHASE ORDER FORM 

Purchase order number*: 
_______ / ___.___.20___ 

Related Contract:  Supplier:  

Purchase Organization*: Republic of Bulgaria - MoD   

Date*:    

Purchaser / Contact: MoD, Sofia, BULGARIA   

Telephone number:    

E-mail address:    

  

Shipment Information 

Delivery Address* Invoicing Address* Shipping information 

Military Unit 36940 -Varna MINISTRY OF DEFENCE Freight Forwarder*:  

NAVY Airbase Chaika DEFENCE ACQUISITION DIRECTORATE-MoD Freight account number*:  

9003 Varna, BULGARIA Sofia 1039, 3 Diakon Ignatii Street BULGARIA Shipping instructions*:  

Name of operator*: Military Unit 36940 -Varna, Bulgarian NAVY  

Warranty Claim Number* (if requested):   

Release Certificate*: ☐ EASA form 1 ☐ CoC (Certificate of Conformity) ☐ AQAP 

 ☐ FAA ☐ Other: ____________________________________ 

  

Requested Order 

Order Type*: ☐ Spares Order ☐ Standard Exchange 

If Repair Order or standard exchange: 
☐ Repair Order ☐ Other: _______________________________ 

Reason for removal  
Repair Work Instructions  

  

Description 
 

No Item Part Number 
(for spares) 

Serial Number 
(for eng./mo./ 

FCU/HMU) 
Description Qty 

Net Purchase 
Value (€) 
(if known) 

1       

       
       

Total Net Purchase Value (excluding Tax)  
  

Comments  Signature*: 

 Done at:  
The:  
By:  

 

* Mandatory information  Purchase order form 1/1  
   

  AOG: 
☐  Yes 
☐  No 
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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: 



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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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); 

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. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №2 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ / DEFINITIONS & INTERPRETATIONONS 

  

Споразумение означава настоящото Рамково 
споразумение 

Agreement means the present Agreement 

„Самолет на земята“ (AOG) е ситуация при която 
Оборудването не може да остане в експлоатация 
или не подлежи на повторно въвеждане в 
експлоатация.  

Aircraft on Ground (AOG) is a situation in which the 
Helicopter is unable to fly because of the 
unscheduled need for replacement or depot level 
maintenance of a Component/Equipment.  

Консумативи са всички заменяеми материали, 
неподлежащи на ремонт компоненти с ниска 
стойност като уплътнения, шайби, шплентове, 
пинове, бои, лакобояджийски материали греси и 
др. и ниско-бюджетни артикули като опаковки, 
уплътнители, уплътнения, филтри и др. 

Consumables mean all expendable material, non 
repairable Components at low value such as but not 
limited to fittings, washers, lock tabs, pins, lacquers, 
paintwork materials and greases, and low-cost items 
such as but not limited to packing, gaskets, seals and 
filters. 

Цикъл означава работен цикъл, записван в 
дневника/картона на Оборудването и изчислен 
според Наръчника за поддръжка на TURBOMECA. 
Циклите се записват от последния капитален 
ремонт или поставянето на ново оборудване 

Cycle means an operating Cycle as quoted in the 
Equipment log book/ log card, and calculated 
according the TURBOMECA’s maintenance Manual. 
Cycles are recorded since the last Overhaul or since 
new. 

Двигател означава газотурбинен двигател ARRIEL 
2C на Turbomeca. 

“Engine” means the TURBOMECA gas turbine 
engine, including its Modules and Accessories 

Оборудване означава според контекста Двигател, 
Модул, Компонент 

“Equipment” means according to context, an Engine, 
a Module, an Accessory  

Повреди причинени от чужди предмети – (FOD) 
означава повреда на Оборудването получена в 
резултат от засмукване от двигателя на чужд 
предмет 

“Foreign Object Damage” or “FOD" means damage 
to the Equipment resulting from the ingestion of any 
foreign object while the Engine is in operation but 
excluding damage caused during servicing by 
TURBOMECA. 

Част с ограничен ресурс по време означава част, 
която трябва да бъде подменена след изтичане 
назначеният й ресурс по време 

Life Limited Part” means a part which must be 
changed as soon as its service life limit expires. 

Наръчник за поддръжка означава Наръчникът за 
поддръжка на TURBOMECA, сервизни бюлетини и 
сервизни писма 

“Maintenance Manual” means the TURBOMECA’s 
Maintenance Manual, including Service Bulletins and 
Service Letters. 

Задължителни изменения са изменения, 
изискуеми в задължителен сервизен бюлетин от 
Turbomeca, доставчиците на TURBOMECA или 
органите, които удостоверяват летателната 
годност. Във всеки един случай задължителните 
изменения са ограничени до Оборудването, което 
попада в обхвата на Споразумението 

“Mandatory Modifications” are modifications 
required by a mandatory service bulletin from 
TURBOMECA, modifications required by 
TURBOMECA or required by the National Aviation 
Authorities. In any case Mandatory Modifications are 
limited to the Equipment covered by this Agreement. 

Модул означава подвъзел на двигателя “Module” means a sub-assembly of the Engine 
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Оборудване експлоатирано по състояние е 
оборудване, което не е предмет на ТВО 
(капитален ремонт) 

On condition Equipment shell refer to Equipment, 
which is not subject to TBO 

Работен час означава астрономичен час  на 
функциониране на оборудването, изчислен 
според наръчника за поддръжка на TURBOMECA. 
Работните часове се записват от последния 
Капитален ремонт (TSO) или от поставянето на 
ново оборудване (TSN), ако на Оборудването 
преди това не бил извършван Капитален ремонт. 

“Operating Hour” means an hour of operation of the 
Equipment as quoted in the Engine log book and/or 
Module log card and calculated according to 
TURBOMECA’s Engine Maintenance Manual. 
Operating Hours are recorded since the last Overhaul 
(TSO) or since new (TSN) when the Equipment has 
not been previously overhauled. 

Капитален ремонт, независимо дали е планов или 
непланов ремонт, означава необходими 
дейности, позволяващи на Оборудването да 
получи нов междуремонтен ресурс 

“Overhaul” shall mean the required Repair work 
which shall enable the Equipment to begin a new 
Time-Between-Overhaul ("TBO") period. 

Собственик означава собственик на Оборудването  
Наемане на Двигател/Модул означава 
Оборудване за отдаване под наем собственост на 
TURBOMECA, предоставяно на Възложителя по 
Споразумението за времето на извършване на 
конкретен ремонт. Отдаденото под наем 
Оборудване остава собственост на TURBOMECA за 
целия наемен период. Веднага след извършване 
на ремонта, отдаденото под наем Оборудване 
предоставено на Възложителя следва да бъде 
върнато на TURBOMECA. 

Rental of Engine or Module means Rental Equipment 
owned by TURBOMECA and supplied to the 
Agreement Holder during the TAT or Repair or 
Overhaul. The Rental Equipment shall remain 
TURBOMECA’s property during the entire Rental 
period. As soon as the Agreement Holder’s 
Equipment is Repaired/Overhauled, the Rental 
Equipment supplied to Agreement Holder shall be 
returned to TURBOMECA. 

Ремонт означава извършената съгласно 
Наръчника на TURBOMECA дейност по 
последващо въвеждане на Оборудването в 
експлоатация 

“Repair” means the necessary work defined in 
TURBOMECA’s Repair Manual, which shall enable the 
Equipment to return to service. 

Планова подмяна означава подмяна на 
Оборудване, която се извършва в съответствие с 
ресурса определен в Наръчника за поддръжка на 
Turbomeca 

“Scheduled Removal” means the removal of an 
Equipment performed in accordance with the time 
intervals as specified in the TURBOMECA’s 
Maintenance Manual 

Оборудване в летателна годност  “Serviceable Equipment” means Equipment in 
airworthy condition. 

Резервна част означава всяка една резервна част 
от каталога на TURBOMECA, необходима за 
поддръжка на Оборудването 

“Spare” or “Spare Part” means any spare part to be 
used for Field and/or Modular maintenance which 
are identified in the Spare Parts Catalogue issued by 
TURBOMECA. 

Стандартна замяна на Оборудване означава 
оборудване в летателна годност, осигурено от 
складовата наличност на TURBOMECA, независимо 
от оператора, мястото на експлоатация  и 
причината за демонтиране на Оборудването. 
Доставяното чрез стандартна замяна оборудване 
ще притежава ресурс, който ще осигурява на 

“Standard Exchange Equipment” means the 
Serviceable Equipment delivered from TURBOMECA 
stock whatever are the previous operator, place of 
operation, reason for its previous removal. Except 
when the Equipment is returned to the Holder after 
Repair only, the Standard Exchange Equipment 
supplied shall have an available life that allow the 
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Оборудването да функционира  в продължение на 
шест месеца, освен в случаите, когато 
Оборудването се връща на Възложителя след 
извършен на оборудването ремонт. 

Equipment to operate for six months operation. 

Инструменти означава всички инструменти от 
каталога Engine Maintenance Tools на  TURBOMECA 

“Tools” means any tool to be used for Field and/or 
Modular maintenance and identified in the 
TURBOMECA Tools Catalogue. 

ТВО означава Междуремонтен ресурс по време  “TBO” or “Time Between Overhauls” shall mean the 
number of Operating Hours between one scheduled 
Overhaul  

Turbomeca Factory означава в зависимост от 
случая заводите/фабриките на TURBOMECA в 
Bordes или Tarnos или на подизпълнителите на 
Turbomeca 

Turbomeca Factory means, depending on the case, 
theTURBOMECA Factory in BORDER or TARNOS, or 
the factories and/or installations of its sub-
contractors that could be designated by Turbomeca 

Turn Around Time (TAT) означава необходимото за 
Turbomeca време за извършване на планови и 
непланови ремонти. Времето се определя от 
момента на получаване на оборудването и 
прилежащата към него документация в заводите 
на Turbomeca или на друго място определено от 
Turbomeca, до момента на готовност 
оборудването да бъде транспортирано на 
Възложителя след извършеният ремонт. 

Turn Around Time (TAT) mean the lead time 
necessary for TURBOMECA to perform Repair or 
Overhaul. TAT shall be calculated from the receipt ot 
the Agreement Holder’s Equipment with all its fully 
updated documentation at TURBOMECA’s Tarnos 
factory or any other place designed by TURBOMECA 
until Agreement Holder’s Equipment is ready to leave 
TURBOMECA’s Tarnos Factory or any other place 
designed by TURBOMECA. 

Непланова подмяна означава подмяна на 
Оборудване извън определения в TURBOMECA 
Maintenance Manual времеви интервал  

“Unscheduled Removal/unscheduled Repair” means 
the removal/repair of Equipment performed outside 
the time intervals or limit intervals as specified in the 
TURBOMECA’s Maintenance Manual. 

 

Забележка: думи, употребени в единствено 
число включват множествено число и обратно, 
освен ако противното изрично не е упоменато. 

Note: words used in the singular shall include the plural 
and vice versa unless contrary intention shall appear. 
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