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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
Проект на Рамково споразумение по Обособена позиция № 1 

 
 
 
 

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 вертолети AS 565 MB „Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin” 
(без двигателите), (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. Извършване срещу заплащане на фиксирана цена за един летателен час (програма „цена на час“) 
услуга по замяна на дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване от комплектацията на 
Вертолетите, чрез доставка на необходимото за замяна оборудване. Минималното оборудване за 
замяна включено в програмата „цена на час“ за вертолетите AS 565MB ”Panther” е съгласно указаното 
в Приложение №2, а за вертолетите AS 365 N3+ ”Dauphin” е съгласно указаното в Приложение №3; 
2. Планови Доставки на оборудване от комплектацията на Вертолетите, консумативи, средства за 
наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно-проверовъчна 
апаратура (КПА), специализиран инструмент; 
3. Непланови Доставки, при възникване на неотложна необходимост, на консумативи и оборудване 
извън посочените в Приложение №2 и Приложение №3 по допълнителни заявки; 
4. Планови ремонти на оборудване от комплектацията на Вертолетите с изтичащ ресурс по време 
и/или наработка; 
5. Дванадесет годишна основна инспекция на Вертолетите; 
6. Непланови ремонти на оборудване от комплектацията на Вертолетите, извън посоченото в 
Приложение №2 и Приложение №3; 
7. Провеждане на теоретични, практически и опреснителни курсове за обучение на летателен състав 
(ЛС) и инженерно-технически състав (ИТС) от ВМС, съгласно програма на Изпълнителя, съгласувана със 
Заявителя – ВМС; 
8. Оказване на техническа помощ в района на експлоатация на Вертолетите за отстраняване на откази, 
неизправности и дефекти, свързани с осигуряване на летателната годност на същите; 
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9. Ремонт на средства за наземно оборудване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), 
контролно-проверочна апаратура (КПА) и специализиран инструмент, свързани с експлоатацията на 
Вертолетите, от и извън указаните в Приложение №6; 
10. Проверка и калибриране на контролно-измервателна апаратура (КИА) и контролно-проверочна 
апаратура (КПА) свързана с експлоатацията на Вертолетите, от и извън указаните в Приложение №6; 
11. Предоставяне при възможност за временно ползване на оборудване за Вертолетите. 

(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 от Приложение №7 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 Вертолетите 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.3, 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 №17) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Заявените Доставки ще бъдат подчинени на условията на 
Споразумението и конкретния договор. 
(2) Начина на финансиране на заявените след сключване на конкретен Договор Доставки по горната 
алинея може да бъде от: 
1. Разликата от максималната цена и действителната цена получена след дефектация на Вертолетите 
по чл.7, ал.4, т.2 и 3; 
2. Разликата в цените на доставеното като заместител оборудване на излезлите от употреба 
номенклатури по чл.27, ал.6; 
3. Разликата в цените на ново и ремонтирано оборудване по чл.27, ал.7; 
4. 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.28, ал.5; 
5. Разликата в цените на предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонтирано оборудване от своята 
складова наличност за замяна на предвиденото за ремонт оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.28, 
ал.6; 
6. 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. 
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III. МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл.5. Място и условия за изпълнение: 
(1) Мястото за доставка и замяна на дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване по чл.1, 
ал.1, т.1 е района на военно формирование 36940 – Варна при условие DDP (ИНКОТЕРМС 2010). 
(2) Мястото за изпълнение на Доставките по чл.1, ал.1, т.2 и 3 е района на военно формирование 
36940– Варна при условие DDP (ИНКОТЕРМС 2010). 
(3) 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). 
(4) 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). 
(5) 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. 
(6) 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.  
(7) 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) Срокът за доставка на авиационното оборудване за замяна на дефектиралото в процеса на 
експлоатация оборудване по чл.1, ал.1, т.1  ще бъде ……………  календарни дни, след получаване (по 
електронна поща) на „Формуляр за замяна на оборудване“ - Приложение №16. 
(4) Ако Вертолет е загубил летателната си годност (AOG) и е необходимо да се осигури бърза доставка 
на оборудване за замяна за да бъде възстановена летателната му годност, максималният срок за 
доставка ще бъде ……………  календарни дни от изпращането по електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
формуляр „Летателно средство на земята“ - Приложение №19.   
(5) Максималният срок за изпълнение на Услугите по чл.1, ал.1, т.4, 6, 9 и 10 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) Максималният срок за изпълнение на инспекцията по чл.1, ал.1, т.5, ще бъде ……………  месеца, 
считано от времето на доставка на Вертолета на мястото за извършване на услугата. 
(7) Максималният срок за изпълнение на Доставките по чл.1, ал.1, т.2 и 3 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 №17). 
(8) За дата на изпълнение на Доставки/Услуги за всеки конкретен договор към Споразумението се 
приема: 
1. За Услугата чл.1, ал.1, т.1  – датата на доставка на оборудването за замяна на мястото за доставка; 
2. За Услугите по чл.1, ал.1, т.4, 5, 6, 9 и 10 – датата на подписване от упълномощени представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „Удостоверение за изпълнен ремонт/проверка/калибриране“  (Приложение №13). 
Протоколите се подписват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпълнение на Услугите и се изпращат 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.7 и 8 – датата на подписване от упълномощени представители на Страните 
на „Удостоверение за изпълнена услуга“ (Приложение № 14). Удостоверенията се подписват в срок до 
7 (седем) дни от датата на извършване на Услугите. 
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4. За Доставките по чл.1, ал.1, т.2 и 3 – датата на подписване от упълномощени представители на 
Страните на „Приемо предавателен протокол“ (Приложение № 11) 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.  
4.1. 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 №12), в който подробно описва 
констатираните несъответствия.  
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Констативният протокол по горната точка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
запознаване с констатираните несъответствия. 
4.3. 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. 
(9) 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) Фиксирана цена, за един летателен час по програмата „цена на час“ по години в евро/лева без ДДС, 
за замяна на дефектиралото в процеса на експлоатация оборудване съгласно чл.1, ал.1, т.1 са съгласно 
посочените в Приложение №4. 
1. Фиксираната цена е приложима при деклариран в конкретния договор минимален среден нальот 
за съответната календарна година, в която Вертолетите ще бъдат включени в програмата „цена на час“. 
2. Фиксираната цена е различна в зависимост от  декларираният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ минимален среден 
нальот и може да бъде както следва: 
2.1. При деклариран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ минимален среден нальот от 100 (сто) летателни часа средно 
годишно на вертолет, цените по години ще бъдат съгласно Приложение №4, Таблица 1. 
2.2. При деклариран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ минимален среден нальот от 150 (сто и петдесет) летателни 
часа средно годишно на вертолет, цените по години ще бъдат съгласно Приложение №4, Таблица 2. 
2.3. При деклариран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ минимален среден нальот от 200 (двеста) летателни часа 
средно годишно на вертолет, цените по години ще бъдат съгласно Приложение №4, Таблица 3. 
3. Минималният среден нальот ще бъде изчисляван пропорционално на времето, през което 
Вертолетите са били включени в програмата „цена на час“. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща (по фиксираната цена за летателен час за съответната година), реално 
пролетените от Вертолетите часове за съответния месец декларирани от Възложителя в „Месечен 
отчет за летателните часове“ (Приложение №10). 
5. Минималната годишна сума по програмата „цена на час“ дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се определя 
от минималния заявен годишния нальот от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
6. В края на всеки договор към Споразумението, ако фактурираната сума по програмата „цена на час“ 
е по-малка от минималната годишна сума дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разликата ще  бъде 
заплатена с последната фактура по конкретния договор. 

(2) Цени за Доставки на оборудване по чл.1, ал.1, т.2 и 3: 
1. За целият срок на Споразумението, цените за Доставка ще се формират на база цените посочени в 
„Годишната ценова листа“ на Airbus Helicopters за съответната година, като към тези цени се 
начисляват ……… % допълнителни разходи. Процентът допълнителни разходи ще бъде постоянен за 
целият срок на действие на Споразумението. 
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(3) Цени за Услуги по чл.1, ал.1, т.4 и 6: 
1. За целият срок на Споразумението, цените за тези Услуги, ще се формират на база цените посочени 
в „Годишната ценова листа“ на Airbus Helicopters за съответната година, като към тези цени се 
начисляват ……… % допълнителни разходи. Процентът допълнителни разходи ще бъде постоянен за 
целият срок на действие на Споразумението. 

(4) Цени за Услуги по чл.1, ал.1, т.5: 
1. За целият срок на Споразумението, максималните цени по години в евро/лева без ДДС за 
дванадесет годишна основна инспекция на Вертолетите са съгласно посочените в Приложение №5. В 
цените не влизат транспортните разходи до и от мястото за извършване на Услугата. Те ще бъдат обект 
на допълнително Договаряне между Страните преди подписване на конкретен Договор. 
2. Цените са максимални и подлежат на намаление след дефектация на Вертолетите на мястото за 
извършване на Услугата.  
3. Разликата от максималната цена и действителната цена получена след дефектация на Вертолетите 
може да се използва за заявяване на Доставки по чл.3. 

(5) Цени за Услуги по чл.1, ал.1, т.9 и 10: 
1. За целият срок на Споразумението, цените по години в евро/лева без ДДС за извършване на ремонт 
проверка и калибриране на контролно-измервателна апаратура (КИА) и контролно-проверочна 
апаратура (КПА) са съгласно посочените в Приложение №6. 
Чл.8. Всички цени, които не са посочени в приложенията на Споразумението и „Годишната ценова 
листа“ на производителя на Вертолетите, 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 Airbus 
Helicopters. 
(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 (с изключение на Услугите по чл.1, ал.1, т.1). 
(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: 
2.1. „Месечен отчет за летателните часове“ (Приложение №10) – за Услугите по чл.1, ал.1, т.1; 
2.2. „Удостоверение за изпълнен ремонт/проверка/калибриране“  (Приложение №13) - За Услугите по 
чл.1, ал.1, т.4,5, 6, 9 и 10; 
2.3. „Удостоверение за изпълнена услуга“ (Приложение № 14) - за Услугите по чл.1, ал.1, т.7 и 8; 
2.4. „Приемо предавателен протокол“ (Приложение № 11) за приемане на имуществото от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - за Доставките по чл.1, ал.1, т. 2 и 3. 
2.5. „Приемо предавателен протокол“ (Приложение № 11) за приемане на имуществото за временно 
ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - за Услугите по чл.1, ал.1, т.11. 
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). 

                                                           
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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(5) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
................................. 
................................. 
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 №8. 
(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) Собствеността върху доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оборудване за замяна по чл.1, ал.1, т.1 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при монтажа му на съответния Вертолет. 
(2) Собствеността на замененото оборудване се прехвърля от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
момента на демонтирането му от Вертолета. 
(3) Риска от загуба и/или повреда на оборудването за замяна преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
момента, в който оборудването бъде доставено и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(4) Риска от загуба и/или повреда на замененото оборудване е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента 
в който оборудването бъде прието от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от посочената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спедиторска фирма. 
Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си на собственост върху оборудването предадено на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите по чл.1, ал.1, т.4, 5, 6, 9 и 10 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.11 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.4, 5, 6, 9 и 10 до датата 
на подписване от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния протокол за 
приемане на Услугите. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи и поема всички рискове от загуба и/или повреда на оборудването за 
временно ползване по чл.1, ал.1, т.11 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 №11. 
Чл.20. Собствеността и риска на доставяното имущество по чл.1, ал.1, т.2 и 3 преминава от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването от упълномощени представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „Приемо предавателен протокол“ (Приложение № 11). След подписване на 
протокола, имуществото става собственост на Военноморските сили. 
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VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.21. 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. 
(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.22. 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, 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.22а.  (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 включва или заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в 
случаите на чл.66, ал.14 от ЗОП. 
Чл.23. 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 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)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.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигури свои упълномощени представители за 
приемане на Доставките/Услугите. 
(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.25. 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.26. Изисквания към Услугите по програмата „цена на час“ (чл.1, ал.1, т.1). 
(1)  Считано от датата на подписване на конкретен договор към Споразумението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да включи в програмата „цена на час“ всички Вертолети (AS 565 MB „Panther” и AS 365 N3+ 
”Dauphin”), които той експлоатира и отговарят на изискванията на програмата „цена на час“. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава писмено да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че закупи или 
започне да експлоатира други вертолети AS 565 MB „Panther” и/или AS 365 N3+ ”Dauphin”. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава писмено да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че продаде или спре 
да експлоатира част или всички вертолети AS 565 MB „Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin”. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава преди сключване на Споразумението да предостави на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет на оборудването на всеки Вертолет, който ще бъде включен в програмата „цена 
на час“ (актуалните серийни номера, наработка), като попълни „Първоначален отчет на 
конфигурацията“- Приложение №20. 
(5) За отчитане на летателните часове, упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно до 10-
то число от следващия месец попълва и изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в дирекция „Отбранителна 
аквизиция“-МО на „Месечен отчет за летателните часове“– Приложение №10. 
(6) Отчетът по горната алинея се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по е-mail или по друг начин указан от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(7) Минималната годишна сума (чл.7, ал.1, т.5) по програмата „цена на час“ няма да се отнася за 
следните ограничителни случаи, довели до престой на Вертолет на земята: 
1. Възникване на сериозни повреди по Вертолета довели до загуба на летателна годност; 
2. Забава в Доставките/Услугите, поръчани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. Пълно унищожаване на Вертолет; 
4. Преоборудване на Вертолет в макет за учебни цели; 

                                                           
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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(8) При възникване на един от горните случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да информира 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(9) В рамките на 2 (две) седмици след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил оборудването за стандартна 
замяна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замененото оборудване и 
съответната документация към него на главния портал (извън) територията на военно формирование 
36940 – Варна. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира транспортирането му за негова сметка.  
(10) Дефектиралото оборудване включено в услугата “цена на час“ (Приложение №2 и Приложение 
№3), за което се следи ресурс по време или наработка (OTL/SLL), ще се заменя с оборудване със 
съпоставим остатъчен ресурс. При невъзможност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заменя 
съответното оборудване до изравняване на разликата. 

Чл.27. Изисквания към Доставките  по чл.1, ал.1, т.2 и 3: 
(1) Доставеното по конкретните договори оборудване от комплектацията на Вертолетите, ще 
съответства на посочените номенклатури в актуалната каталожна документация на Производителя за 
съответната година. 
(2) Техническият ресурс на доставеното оборудване ще отговаря на заложените изисквания в 
техническата документация на Производителя – PRE – Maintenance Program.  
(3) Остатъчният срок на годност на доставените (вложени в ремонта) консумативи, смазочни и 
лакобояджийски материали и химикали ще 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.28. Изисквания към ремонтните дейности по чл.1, ал.1: 
(1) Ремонтните дейности ще се извършват от Производителя или от оторизиран от него, за вида 
дейност, изпълнител, по оригинална заводска технология на Конструктора или Производителя. 
(2) Ресурсът на ремонтираното оборудване ще съответства на установените от Производителя за вида 
ремонт ресурси. Същите подлежат на договаряне между Страните преди сключване на всеки 
конкретен договор. 
(3) Номенклатурите на вложеното при извършване на ремонтните дейности ново или ремонтирано 
авиационно оборудване ще съответстват на номенклатурите, посочени в актуалната каталожна 
документация на Конструктора или Производителя за съответната година. 
(4) На вложеното при извършване на ремонтните дейности оборудване ще бъдат изпълнени всички 
действащи към момента задължителни технически бюлетини. 
(5) Ако 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. 
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(6) 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.29. Изисквания към услугите по чл.1, ал.1, т.8: 
(1) Оказването на техническа помощ да се извършва в района на експлоатация на Вертолетите, 
включително в райони извън територията на Република България. 
(2) Отстраняването на откази, неизправности или дефекти и изпълнението на сервизни бюлетини по 
Вертолетите да се извършва от представили на Производителя или оторизиран от него, за вида 
дейност, изпълнител. 
(3) Отговори и становища на запитвания по технически въпроси да се изготвят от Конструктора, 
Производителя или оторизиран от тях, за вида дейност, представител. 

Чл.30. Изисквания към обучението по чл.1, ал.1, т.7: 
(1) Обучението на летателен и инженерно-технически състав да се извършва от сертифициран 
Преподавателски/Конструкторски състав. 

Чл.31. 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 № 11). 
(2) Времето за ползване на оборудването се договаря между Страните и се записва в конкретния 
договор към Споразумението. 
Чл.32. Гаранционен срок:  
(1) Гаранционният срок на доставеното авиационно 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 №11. 
(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 №13). 
(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. 
(4) Изключенията от гаранцията са следните: 
1. в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пропусне да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционната си претенция в 
срок от 15 (петнадесет) дни от датата на установяване на повредата; 
2. в случай че доставката и/или част от нея се съхранява, експлоатира, поддържа, инсталира, 
преминава текущ или основен ремонт по начин различен от предписания в документацията и 
инструкциите, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. в случай че дефектното оборудване или части от него е ремонтирано или променено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по начин различен от предписания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите 
подизпълнители/доставчици; 
4. в случай че оборудването или части от него е повредено при инцидент във въздуха или на земята; 
5. в случай че оборудването не е било доставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. в случай че оборудването или части от него не е съхранявано и експлоатирано съгласно указанията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
(5) Нормалното износване на артикули като уплътнения, гуми, крушки, опаковки и подобни 
консумативи не могат да бъде предмет на гаранционна претенция. 
(6) Гаранцията се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и не може да бъде прехвърляна от него на трета 
страна без писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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IX. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО  

Чл.33. (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.34. (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 
№18), 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, чрез „Формуляр за връщане на материали“ (Приложение № 21). 
(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.35. (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. 
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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 №9. 
(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.36. (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.37. (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.38. (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.“ 



ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 565MB ”PANTHER” И AS 365 N3+ ”DAUPHIN” 15 
 

ХV. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Чл.39. 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.40. 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.41. 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.42. Всяка Страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно другата страна. 
Чл.43. 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.44. 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.45. Приложения с № от 1 до 22 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 №1 

 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ВЕРТОЛЕТИ AS 565 MB „PANTHER” 

IDENTIFICATION OF THE AS 565 MB „PANTHER” HELICOPTERS 

 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ЗНАК ЗАВОДСКИ N: НАЧАЛО НА 
ЕКСЛПОАТАЦИЯ 

НАРАБОТКА ОНЕ 
Към май 2019 

901 6866 22.09.2011 г. 1194 часа 

903 6819 22.11.2011 г. 1203 часа 

    

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Към момента на откриване на процедурата, Военноморските сили експлоатират 2 (два) броя вертолети 
AS 565MB ”Panther”. Предвижда се доставката на 1 (един) брой AS 365 N3+ ”Dauphin”. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 

СПИСЪК НА МИНИМАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ ОТ КОМПЛЕКТАЦИЯТА НА ВЕРТОЛЕТ AS 565 MB 
„PANTHER” ПОКРИТО OT ПРОГРАМАТА „ЦЕНА НА ЧАС“ 

 
MINIMUM COMPONENTS/EQUIPMENT FOR AS 565 MB „PANTHER” HELICOPTERS  

COVERED BY THE “FLIGHT BY HOUR” SERVICE 

 

N MPN CMS DESCRIPTION QTY 
БАЗОВО ОБОРУДВАНЕ / BASE  
 ECS  
1.  6910A01 704A42116036 P2 ELECTRO-VALVE 1 
 AUTOMATIC FLIGHT       
2.  420-00332-460 704A47133270 GENERATOR,PRIMARY FLIGHT DATA 2 
3.  416-00298-320 704A47134205 UNIT CONTROL  APMS2320 1 
4.  418-00876-800 704A47135068 ACTUATOR 4 
5.  416-00297-320 704A47133291 AP DUPLEX 4 AXES SAR 1 
6.  438-00100-100 704A47133252 OPTICAL FIBER GYRO 3 
7.  420-00339-000 704A47312014 SENSOR,MAGNETIC 2 
8.  418-00874-100 704A47132068 TRIM ACTUATORS PITCH 2 
9.  418-00534-202 704A47132041 ACTUATOR, ALTITUDE TRIM     2 
10.  418-00863-000 704A47132055 BOX,TRIM 1 
 ELECTRICAL GENERATION AND EQUIPMENT 
11.  2200-10 704A46112009 CIRCUIT BREAKER 2 
12.  SE04190 704A46860012 POWER LOSS PCB 1 
13.  40208-2 704A46130010 BATTERY43A/H 1 
14.  580GC01Y02 704A46617004 DETECTION PCB 2 
15.  D26 704A46211024 VOLTAGE REGULATOR 2 
16.  MSI800-2B 704A46104024 STATIC INVERTER 2 
 FIRE DETECTION     
17.  3459 704A42831005 UNIT,FIRE ALARM CONTROL 2 
 FUEL SUPPLY SYSTEM     
18.  8107-137-00-10 704A47640013 FUEL PRESSURE TRANSMITTER 2 
19.  64760-025-1 704A37722012 SWITCH FUEL LEVEL 2 
20.  128A45-1 704A34612005 DRAIN VALVE 4 
21.  P99C16-612 704A44510052 PUMP,FUEL 4 
22.  2180F02 N6739305402 TRANSFER FUEL PUMP 1 
23.  706786-3 704A47652008 DUAL AMPLIFIER,GAUGE 1 
24.  74228710 704A37650126 INDICATEUR, GAUGE FUEL (KG) 1 
25.  794166 704A47651046 FUEL GAUGE TRANSMITTER 2 
26.  794167-1 704A47651040 FUEL GAGE 1 
27.  794165 704A47651045 FUEL GAUGE TRANSMITTER 1 
 HYDRAULIC GENERATION     
28.  RPR2A 704A34633007 PRESSURE REGULATOR 2 
29.  97280-120 704A44613032 TWO WAYS ELECTRO-VALVE 1 
30.  A5029190 704A44310025 ELECTRIC PUMP 1 
31.  5338-100 704A37642034 OIL PRESSURE TRANSMITTER 2 
32.  704A34-310-004 704A34310004 HYDRAULIC PUMP(6L/MIN) 1 
33.  704A34-310-019 704A34310019 PUMP,HYDRAULIC,DOUBLE 6/18LITERS 1 
 LANDING GEAR     
34.  18740-111 704A41420054 AUXILIARY LANDING GEAR LEG 1 
35.  18785-200 704A41421077 LH MAIN LANDING GEAR LEG 1 
36.  18786-200 704A41421078 RH MAIN LANDING GEAR LEG 1 
37.  20580-000-01 704A41410020 BRAKE 2 
38.  19570-100 704A41431011 LEG ACTUATOR 2 
39.  19575-100-03 704A41430015 LEG ACTUATOR 1 
40.  7059-000 704A31411009 TRANSMITTER,BRAKE 4 
41.  787TS04Y        704A41440022 PANEL,LANDING GEAR 1 
42.  894TS05NY 704A41441005 LANDING GEAR SELECTOR 1 
43.  D24AB1043 704A44820015 RELAY BREAKING CIRCUIT 1 



N MPN CMS DESCRIPTION QTY 
44.  97241-220 704A44811010 SOLENOID VALVE 1 
 LIGHTING     
45.  34528H011 704A46851021 ANTI-COLLISION LIGHT 1 
46.  6480402 704A46830038 UNIT,POWER SUPPLY 1 
47.  4217212 704A46820022 LIGHT,RETRACTABLE,450W 1 
 ELECTRICAL PANEL     
48.  20502A8 704A46860013 BOX,FAILURE ADVISORY 1 
49.  SE02276 704A47720082 ALARM UNIT 1 
50.  B1894522284DN 704A47320042 CHRONOMETER 2 
51.  C16159AB 704A47616045 NR/2NTL INDICATOR 1 
52.  C16287AA 704A47612131 INDICATOR NR 1 
53.  C16158CA 704A47270142 14 DATAS INDICATOR 1 
54.  C0381F100 704A47724023 WARNING PANEL 1 
55.  SE07451 704A46580094 CARD,ASU 1 
 NAVIGATION          
56.  H321EGM 704A47150130 HORIZON,STAND BY 1 
57.  962830A2S5 704A47212038 ALTICODER 1 
58.  1007KCA1 704A47313017 COMPASS,STAND-BY 1 
59.  150201188 704A47210081 ALTIMETER 1 
60.  C17027AA01 704A47137029 UNIT AIR DATA SYSTEM 2 
61.  250208161 704A47113105 AIR SPEED INDICATOR 1 
 DISPLAY PFD COLLINS MFD255   
62.  5972212811 704A45751282 MULTIFONCTION DISPLAY 4 
63.  5972211301 704A45751221 AIRSPEED SELECTOR 2 
64.  C16196AB 704A47232021 PROBE,TEMPERATURE(TPU) 2 
 SERVO CONTROL     
65.  SC8033-2 704A44831146 MAIN ROTOR SERVO-CONTROL 2 
66.  SC8034-2 704A44831147 MAIN ROTOR SERVO-CONTROL 1 
67.  SC7283 704A44831152 TAIL ROTOR SERVO-CONTROL 1 
 ENGINE INDICATING     
68.  IDM2202483 704A47612140 N/G-DELTA N/G INDICATOR 2 
69.  IDA0302470 704A47621139 TORQUE INDICATOR 1 
70.  54713301 704A47632074 T4 CONFORMATION CARD 1 
71.  64550-029-1 704A37611018 GENERATOR TACHOMETER 1 
72.  C16160AA 704A37614013 SENSOR,N/R 1 
73.  ZRA311-01 704A37642064 OIL ENGINE PRESSURE TRANSMITTER 2 
74.  5340-8 704A37642029 OIL PRESSURE TRANSMITTER 1 
75.  N2000334 704A46580100 ENGINE ALARM BOX 1 
76.  5658-601-80-10 704A47612083 FAILURE INDICATOR 2 
 STARTING     
77.  524-031 704A46101011 STARTER-GENERATOR 2 
78.  151196R6224 704A46860000 BOX,ENGINE INTERFACE 2 
 ELECTRICAL HAILER       
79.  PA250002 704A45350066 POWER AMPLIFIER PA250-002 1 
 HYDRAULIC HARPOON     
80.  082503-01102 704A44240014 HYDRALIC HARPOON ACCUMULATO 1 
 SPECTROLAB SX-16     
81.  030039 704A46610022 BOX CONTROL 1 
 LIGHT SWIVELING RETRACTABLE     
82.  SE04976 704A46817064 BOX POWER SUPPLY AND CONTROL 1 
83.  0230134002 704A46820050 SEARCH LIGHT 1 
 CARGO HOOK (907kg - 2,000lb)     
84.  17149-1 704A41811012 HOOK, CARGO 1 
 HR Smith Series 503 ADELT     
85.  503-16 704A45737056 EMERGENCY LOCATOR,CPI 503 HR SMITH 1 
86.  50340 704A45737058 UNIT,CONFIGURATION 1 
87.  503-41 704A45737067 BEACON DEPLOYMENT CONTROL 1 
88.  50322NV 704A45737060 REMOTE CONTROL,COCKPIT 1 
89.  503-21 704A45737059 RELEASE UNIT 1 
 RADIO MANAGEMENT SYSTEM COLLINS ETC 4189 
90.  5972326001 704A45843034 MPU 4189F 1 
91.  5972325001 704A45751276 EDU-4189F 1 
 Chelton System 7 - (121,5) VHF/FM Maritime Dual Frequency Homer  
92.  7-28-31-2 704A45317013 RECIEVER BOX 1 



N MPN CMS DESCRIPTION QTY 
93.  72634 704A45374023 BOX CONTROL HOMING 1 
94.  7-25-31 704A45832080 AFU 1 
95.  7-629TG2 704A45832081 UNIT,SWITCHING I F U 1 
 PASSENGER INTERPHONE BA1920     
96.  BA1920EF 704A45361035 UNIT INTERCOM 1 
 PUBLIC ADRESS     
97.  AA21403 704A45382012 PUBLIC ADRESS JVN 1 
 UNDERWATER ACOUSTIC BEACON DK120  
98.  DK120 704A45737063 TRANSMITTER,EMERGENCY LOCATOR DK120 1 
 FUEL FLOWMETER     
99.  TNAS1024-178 704A37670010 TRANSMITTER FLOW  2 
 ICS TB31 TEAM     
100.  BJ1977A 704A45361031 TB31 JUNCTION BOX 1 
101.  CP1976FB01 704A45360097 SWITCH,SELECTOR,ICS31 4 
 RADIO ALTIMETER THALES AHV16                      
102.  9599-607-18503 704A45721035 TRANSMITTER ERT160 2 
103.  BA95970110 704A45832084 BOX ALARM R/A 1 
 Marconi ANV353 - Doppler Radar     
104.  195134113 704A45760026 DOPPLER RADAR 1 
 ROCKWELL COLLINS HF9100     
105.  597-2094-101 704A45340040 COUPLER HF 9040F 1 
106.  F6228112003 704A45312023 TRANSCEIVER, HF9030F 1 
 AUTOMATIC TRANSITION AND HOVER MODES  
107.  SE04201 704A45760022 HOIST DRIFT DOPPLER   CONTROL UNIT 1 
108.  SE04226 704A45760023 PILOT DRIFT DOPPLER   CONTROL UNIT 1 
109.  SE02210 704A41110127 MINI-STICK,HOIST 1 
 RADIO COMPASS ADF462     
110.  622-7382-101 704A45810027 ADF462 RECEIVER 1 
 VOR/ILS VIR432     
111.  622-7194-201 704A45813036 VOR VIR432 RECEIVER 1 
 TELEPHONICS RDR 1500 B RADAR     
112.  4001973-0151 704A45750028 TRANSCEIVER,RT1501A 1 
113.  4001976-0752 704A45751096 INTERFACE UNIT IU1507A 1 
114.  071015930100 704A47311016 ANTENNA DRIVE FOR RDR 1500 1 
115.  40019770654 704A45756031 UNIT CONTROL RADAR CN1506A 1 
 Canadian Marconi - CMA3024 - GPS receiver 
116.  100601944100SW001 704A45807096 RECEIVER GPS CMA 3024 1 
 Canadian Marconi - CMA9000 Flight Management System  
117.  100601951103 704A47336081 COMPUTER CMA 9000 1 
118.  100602443000 704A45754029 BOX ADL 1 
 DISPLAY AHCAS SKYQUEST 10,4"     
119.  AVDU264002 704A48410109 LCD DIDPLAY 10.4 NVG 1 
 GENERAL EQUIPMENT     
 MRH     
120.  365A31-0002-05N 365A31000205N MAIN ROTOR SHAFT UNIT 1 
121.  365A31-1210-0051 365A3112100051 STAR,MAIN ROTOR HUB 1 
122.  365A31-1850-04 365A31185004 SLEEVE,LOWER 4 
123.  365A31-1850-05 365A31185005 SLEEVE,UPPER 4 
124.  LB4-1209-2-1 704A33633192 BALL JOINT SPHERICAL BEARINGS 4 
125.  87IPSP0610C 704A33640086 FREQUENCY ADAPTATOR 4 
126.  365A31-1998-02 365A31199802 LEVER, BLADE PITCH 4 
 MGB     
127.  365A32-6002-06M 365A32600206M MAIN GEAR BOX 1 
 TRH     
128.  365A12-0070-01 365A12007001 TAIL ROTOR BLADE 10 
 TGB     
129.  365A33-6005-08M 365A33600508M TAIL GEAR BOX 1 
 BLADES     
130.  365A11-0050-09 365A11005009 MAIN ROTOR BLADE 4 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 

СПИСЪК НА МИНИМАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ ОТ КОМПЛЕКТАЦИЯТА НА ВЕРТОЛЕТ AS 365 N3+ 
”DAUPHIN” ПОКРИТО OT ПРОГРАМАТА „ЦЕНА НА ЧАС“ 

 
MINIMUM COMPONENTS/EQUIPMENT AS 365 N3+ ”DAUPHIN” HELICOPTERS  

COVERED BY THE “FLIGHT BY HOUR” SERVICE 

 

N SUB-ASSEMBLY MPN CMS DESCRIPTION QTY 
1.  MAIN ROTOR 365A31-0002-05N 365A31000205N MAIN ROTOR SHAFT UNIT 1 
2.  MAIN ROTOR 365A31-1212-0051 365A3112120051 STAR, MAIN ROTOR HUB 1 
3.  MAIN ROTOR 365A31-1850-04 365A31185004 SLEEVE,LOWER 4 
4.  MAIN ROTOR 365A31-1850-05 365A31185005 SLEEVE,UPPER 4 
5.  MAIN ROTOR 365A31-1998-02 365A31199802 LEVER,BLADE PITCH 4 
6.  MAIN ROTOR 365A31-2031-20 365A31203120 PIN,BLADE 8 
7.  MAIN ROTOR 365A31203800BOM1 365A31203800BOM1 FREQUENCY ADAPTER 2 
8.  MAIN ROTOR LB4-1209-2-1 704A33633192 BALL JOINT 4 
9.  MAIN ROTOR Y51BB10843S2M74 704A33651158 BEARING,4 CONTACTS 1 
10.  MAIN ROTOR DRIVE 365A32600105M 365A32600105M MAIN GEAR BOX 1 
11.  REAR BLADES 365A12-0070-01 365A12007001 BLADE, TAIL ROTOR 10 
12.  REAR TRANSMISSION 365A33-6005-09M 365A33600509M TAIL GEARBOX 1 
13.  REAR TRANSMISSION 365A34451000 365A34451000 SHAFT,FWD (REAR TRANSMISSION) 1 
14.  TAIL ROTOR 365A33-3511-02 365A33351102 BODY,HUB 1 
15.  MAIN BLADES 365A11-0050-09 365A11005009 MAIN ROTOR BLADE 4 
16.  ANTICOLLISION LIGHTS 34528H011 704A46851025 LIGHT,ANTI-COLLISION 1 
17.  ANTICOLLISION LIGHTS 6480402 704A46830038 UNIT,POWER SUPPLY 1 
18.  AUTOMATIC FLIGHT 416-00297-320  704A47133291  AP DUPLEX 4 AXES SAR 1 
19.  AUTOMATIC FLIGHT 416-00298-320 704A47134205 UNIT, CONTROL  APMS2320 1 
20.  AUTOMATIC FLIGHT 418-00534-202 704A47132041 MOTORISED BRAKE 1 
21.  AUTOMATIC FLIGHT 418-00874-100 704A47132068 TRIM ACTUATORS PITCH 2 
22.  AUTOMATIC FLIGHT 43800100100 704A47133252 OPTICAL FIBER,RATE,GYRO 3 
23.  AUTOMATIC FLIGHT   418-00863-000 704A47132055 UNIT,YAW TRIM 1 
24.  ECS 6910A01 704A42116036 ELECTROVALVE 1 
25.  ELECTRICAL EQUIPMENT 2200-10 704A46112009 RELAY,REVERSE CURRENT 2 
26.  ELECTRICAL EQUIPMENT 580GC01Y02 704A46617004 PCB,A/C SYSTEM 2 
27.  ELECTRICAL EQUIPMENT D26 704A46211024 VOLTAGE REGULATOR 2 
28.  ENGINE ZRA311-01 704A37642064 TRANSM.,PRESSURE,ENGINE OIL 2 
29.  ENGINE INDICATING 20502A8 704A46860013 BOX,FAILURE ADVISORY 1 
30.  ENGINE INDICATING 61533-117-4 704A47632074 T4 INDICATOR 2 
31.  ENGINE INDICATING IDA0302470 704A47621139 TORQUEMETER INDICATOR 1 
32.  ENGINE INDICATING IDM2202483 704A47612140 INDICATOR,N/G-DELTA N/G 2 
33.  ENGINE INDICATING SE04190 704A46860012 PCB,LOWER LOSS 1 
34.   MSI800-2B 704A46104024 STATIC INVERTER 2 
35.  FIRE PROTECTION 3459 704A42831005 UNIT,FIRE ALARM CONTROL 2 
36.  FUEL SUPPLY SYSTEM 128A45-1 704A34612005 DRAIN VALVE 4 
37.  FUEL SUPPLY SYSTEM 2180F02    N6739305402 PUMP,FUEL TRANSFER 1 
38.  FUEL SUPPLY SYSTEM 64760-025-1 704A37722012 SWITCH,LEVEL 2 
39.  FUEL SUPPLY SYSTEM 706786-3 704A47652008 AMPLIFIER,FUEL GAUGE 1 
40.  FUEL SUPPLY SYSTEM 74228710 704A37650126 INDICATEUR, GAUGE FUEL (KG) 1 
41.  FUEL SUPPLY SYSTEM 794165 704A47651045 GAUGE,FUEL 1 
42.  FUEL SUPPLY SYSTEM 794166 704A47651046 GAUGE,FUEL 1 
43.  FUEL SUPPLY SYSTEM 794167-1 704A47651040 GAUGE,FUEL 1 
44.  FUEL SUPPLY SYSTEM 8107-137-00-10 704A47640013 SENSOR,FUEL PRESSURE 2 
45.  FUEL SUPPLY SYSTEM P99C16-612 704A44510052 CARTRIDGE, PUMP 4 
46.  HYDRAULIC POWER 5338-100 704A37642034 HYDR,PRESSURE TRANSMITTER 2 
47.  HYDRAULIC POWER 704A34-310-004 704A34310004 HYDRAULIC PUMP(6L/MIN) 1 
48.  HYDRAULIC POWER 704A34-310-019 704A34310019 PUMP,HYDRAULIC,DOUBLE  2 
49.  HYDRAULIC POWER 97241-220 704A44811010 ELECTROVALVE 1 
50.  HYDRAULIC POWER 97280-120 704A44613032 ELECTROVALVE,TWO WAYS 1 
51.  HYDRAULIC POWER A5029190 704A44310025 EMERGENCY ELECTRIC PUMP 1 



N SUB-ASSEMBLY MPN CMS DESCRIPTION QTY 
52.  HYDRAULIC POWER RPR2A 704A34633007 REGULATOR,PRESSURE 2 
53.  INDICATING  5658-601-80-10 704A47612083 FAILURE INDICATOR 1 
54.  INDICATING  704A46580094 704A46580094 CARD,ASU 1 
55.  INDICATING  704A47270141 704A47270142 INDICATOR,14 INFOS 1 
56.  INDICATING  704A47724023 704A47724023 WARNING PANEL 1 
57.  INDICATING  B1894522284DN 704A47320042 CHRONOMETER 2 
58.  INDICATING SE02276 704A47720082 ALARM UNIT 1 
59.  LANDING GEAR 18740-111 704A41420054 AUXILIARY LANDING GEAR LEG 1 
60.  LANDING GEAR 18785-200 704A41421077 LEG,MAIN LANDING GEAR 1 
61.  LANDING GEAR 18786-200 704A41421078 LEG,MAIN LANDING GEAR 1 
62.  LANDING GEAR 19570-100 704A41431011 CYLINDER,BRACE STRUT 2 
63.  LANDING GEAR 19575-100 704A41430015 TRUSS ACTUATING JACK 1 
64.  LANDING GEAR 7059-000 704A31411009 TRANSMITTER,BRAKE 4 
65.  LANDING GEAR 787TS04Y 704A41440022 INDICATOR,L/G POSITION 1 
66.  LANDING GEAR 894TS05NY 704A41441005 LANDING GEAR SELECTOR 1 
67.  LANDING GEAR C20723000 704A41410026 BRAKE,WHEEL 2 
68.  LANDING GEAR D24AB1043 704A44820015 RELAY BREAKING CIRCUIT 1 
69.  LANDING LIGHTS 4307405 704A46820034 LIGHT,RETRACTABLE,450W 1 
70.  LANDING LIGHTS 704A46817069 704A46817069 CONTROL UNIT 1 
71.  LIGHTING 704A46130051 704A46130051 BATTERY, EMERGENCY LIGHTING 1 
72.  MAIN ROTOR INDICATING C16159AB 704A47616045 INDICATOR NR/2NTL 1 
73.  MAIN ROTOR INDICATING C16160AA 704A37614013 SENSOR,N/R 1 
74.  MAIN ROTOR INDICATING C16287AA 704A47612131 INDIC TACHY ROTOR COPILOT 1 
75.  Navigation C17133AA01 C17133AA01 AIR DATA UNIT (ADU 3200) 2 
76.  NAVIGATION      1007KCA1 704A47313017 COMPASS,STAND-BY 1 
77.  NAVIGATION      150201188 704A47210081 ALTIMETER 1 
78.  NAVIGATION      250208161 704A47113105 INDICATOR,AIRSPEED 1 
79.  NAVIGATION      420-00339-000 704A47312014 SENSOR,MAGNETIC 2 
80.  NAVIGATION      5972211301 704A45751221 AIRSPEED SELECTOR 2 
81.  NAVIGATION      5972212811 704A45751282 MULTIFUNCTION DISPLAY 4 
82.  NAVIGATION      704A47133270BOM1 704A47133270BOM1 GENERATOR,PRIMARY FLIGHT DATA 2 
83.  NAVIGATION      H321EGM 704A47150130 HORIZON,STAND BY 1 
84.  NAVIGATION      962830A2S5 704A47212038 ALTICODER 1 
85.  ROTOR CONTROL 418-00876-800 704A47135068 ACTUATOR 4 
86.  SERVO CONTROL SC7283 704A44831152 SERVOCONTROL,TAIL 1 
87.  SERVO CONTROL SC8033-2 704A44831146 SERVO CONTROL, MAIN ROTOR 2 
88.  SERVO CONTROL SC8034-2 704A44831147 SERVO CONTROL, MAIN ROTOR 1 
89.  STARTING 150SG122Q 704A46101027 GENERATOR,STARTER 2 
90.  STARTING 151196R6224 704A46860000 BOX,ENGINE INTERFACE 2 
91.  VHF/FM Marine dual 

frequency homer 7-629TG2 704A45832081 UNIT,SWITCHING IFU 1 

92.  Radio Compass 622-7382-101 704A45810027 RECEIVER ADF462 1 
93.  VIR432 VOR/ILS/MKR 622-7194-201 704A45813036 RECEIVER,VOR/VIR432 1 
94.  Fuel flowmeter TNAS1024-178 704A37670010 TRANSMITTER, FLOW 2 
95.   503-22 704A45737060 REMOTE CONTROL,COCKPIT 1 
96.  In-Flight Entertainment and 

Cabin Management System PE014840 M442A00A1011 WIRELESS PHONE 1 

97.  PASSENGER INTERPHONE BA1920EF 704A45361035 AUXILARY BOX ICS BA1920 1 
98.  PUBLIC ADRESS AA21403 704A45382012 PUBLIC ADRESS JVN 1 
99.  DISPLAY AVDU264002 704A48410109 SCREEN LCD 1 
100.  SSCVFDR HONEYWELL 5001-6103-11 704A45381032 RECORDER CVFDR 1 
101.  RADAR 4000504-0301    N6707152800 ANTENNA DRIVE ASSY DA1203 1 
102.  EMERGENCY LOCATOR 503-16-25 704A45737080 EMERGENCY LOCATOR 1 
103.  EMERGENCY LOCATOR 503-21 704A45737059 UNIT,EJECTION 1 
104.  EMERGENCY LOCATOR 503-40 704A45737058 UNIT,CONFIGURATION 1 
105.  EMERGENCY LOCATOR 50341 704A45737067 UNIT CONTROL,EJECTION 1 
106.  RADIO  5972326001 704A45843034 MPU 4189F 1 
107.  RADIO  5972325001 704A45751276 EDU-4189F 1 
108.  AUTOMATIC FLIGHT  SE04226 704A45760023 CONTROL UNIT,DRIFT DOPPLER 

HOIST 
1 

109.  Automatic hover & ground 
speed modes 

SE02210 704A41110127 MINI-STICK,HOIST 1 

110.  Automatic hover & ground 
speed modes 

SE04201 704A45760022 CONTROL UNIT,DRIFT DOPPLER 
PILOT 

1 



N SUB-ASSEMBLY MPN CMS DESCRIPTION QTY 
111.  GPS receiver 100601944100SW001 704A45807096 RECEIVER, GPS CMA 3024 1 
112.  Flight Management System  704A47336084 COMPUTEUR, CMA 9000 1 
113.  Flight Management System 100602443000 704A45754029 BOX,"ADL" 1 
114.  ELECTRICAL EQUIPMENT 40208 2 704A46130010 BATTERY,43A/H 1 
115.  ENGINE INDICATING N2000334 704A46580100 ENGINE ALARM BOX 1 
116.  FIRE PROTECTION 704A32810008 704A32810008BOM1 EXTINGUISHER,PORTABLE 1 
117.  FUEL SUPPLY SYSTEM 1140A14-6 704A44616014 COCK,FUEL CUT-OUT 2 
118.  FUEL SUPPLY SYSTEM 365A55-3020-01 365A55302001 TANK,FUEL FWD LEFT 1 
119.  FUEL SUPPLY SYSTEM 365A55-3021-01 365A55302101 TANK,FUEL FWD RIGHT 1 
120.  FUEL SUPPLY SYSTEM 365A55-3022-01 365A55302201 TANK,FUEL MIDDLE LEFT 1 
121.  FUEL SUPPLY SYSTEM 365A55-3023-01 365A55302301 TANK,FUEL MIDDLE RIGHT 1 
122.  FUEL SUPPLY SYSTEM 365A55-3024-01 365A55302401 TANK,FUEL REAR 1 
123.  FUSELAGE 360A21-1326-06 360A21132606 FITTING ASSY M.G.B SUPPORT 2 
124.  FUSELAGE 365A21-3354-04 365A21335404 M.G.B  FITTING FWD LH 1 
125.  FUSELAGE 365A21-3354-05 365A21335405 M.G B FITTING FRONT RH ASSY 1 
126.  FUSELAGE 365A21-3355-04 365A21335504 M.G.B FITTING BACK LH ASSY 1 
127.  FUSELAGE 365A21-3355-05 365A21335505 M.G.B FITTING BACK RH ASSY 1 
128.  HEEL LIGHT 8162-2 706A36103001 BATTERY 2 
129.  ICS TB31 BJ1977A 704A45361031 UNIT,JUNCTION TB31 1 
130.  ICS TB32 CP1976FB01 704A45360097 SWITCH,SELECTOR,ICS31 4 
131.  MAIN ROTOR 365A31-1970-21 365A31197021 SCREW 8 
132.  MAIN ROTOR DRIVE 365A35-1010-24Z 365A35101024Z TUBE,CAPLING,FW RH 1 
133.  MAIN ROTOR DRIVE 365A35-1011-2801 365A3510112801 TUBE,CAPLING REAR 2 
134.  MAIN ROTOR DRIVE 365A35-1067-01 365A35106701 SHAFT,REAR 2 
135.  MAIN ROTOR DRIVE 365A35-1073-01 365A35107301 SHAFT,FWD 2 
136.  MAIN ROTOR DRIVE 365A38-0130-12 365A38013012 SUPPORT MAIN GEAR BOX 2 
137.  MAIN ROTOR DRIVE 365A38-0130-13 365A38013013 SUPPORT MAIN GEAR BOX 2 
138.  MAIN ROTOR DRIVE 365A38-3014-02 365A38301402 BAR,MGB SUPPORT 2 
139.  MAIN ROTOR DRIVE  5339-3 704A37642029 OIL PRESSURE TRANSMITTER 1 
140.  MAIN ROTOR DRIVE  64550-029-1 704A37611018 GENERATOR,ROTOR TACHOMETER 1 
141.  Doppler Radar  704A45760029 DOPPLER RADAR 1 
142.  NAVIGATION      704A46130051 704A46130051 BATTERY, EMERGENCY 1 
143.  NAVIGATION      C16196AB 704A47232021 PROBE,TEMPERATURE ADU 2 
144.  OIL, ENGINE A0339 704A33220047 HEAT EXCHANGER 2 
145.  RADAR BENDIX RDR 1500 ?? 704A45751096 INTERFACE UNIT,IU1507A 1 
146.  RADAR BENDIX RDR 1500 4001973-0151 704A45750028 TRANSCEIVER,RT1501A 1 
147.  RADAR BENDIX RDR 1500 4001977-0654   704A45756031 CONTROL UNIT,CN1506A 1 
148.  RADAR BENDIX RDR 1500 71015930100 704A47311016 UNIT,COUPLING,DA1503A 1 
149.  REAR TRANSMISSION 365A34-4530-00 365A34453000 REAR SHAFT (REAR TRANSMISSION) 1 
150.  REAR TRANSMISSION 365A34-6202-05 365A34620205 CENTER SHAFT, REAR 

TRANSMISSION 1 
151.  SUPPORTS & 

ATTACHMENTS 
365A38-3046-01 365A38304601 SUPPORT 2 

152.  TAIL ROTOR 365A33-3522-20 365A33352220 PLATE 1 
153.  radio altimeter 9599-607-18503 704A45721035 TRANSCEIVER,ERT160 1 
154.  radio altimeter BA95970110 704A45832084 BOX ALARM R/A 1 
155.  ALTERNATIVE GENERATION 10026 704A46220019 ALTERNATOR 1 
156.  ACOUSTIC BEACON  DK120 704A45737063 ACOUSTIC MARKER 1 
157.  ELECTRICAL HAILER PA250002 704A45350066 POWER AMPLIFIER 1 
158.  HYDRAULIC HARPOON 082503-01102 704A44240014 HYDRALIC HARPOON ACCUMULATO 1 
159.  HF/SSB 9100  597-2094-101 704A45340040 COUPLER,HF9040F 1 
160.  HF/SSB 9100  F6228112003 704A45312023 TRANSCEIVER,HF9030 1 
161.  HOMING SAR SYSTEM  7-25-31 704A45832080 ANTENNA FEED UNIT 1 
162.  HOMING SAR SYSTEM  7-28-31-2 704A45317013 RECIEVER BOX 1 
163.  HOMING SAR SYSTEM  72634 704A45374023 BOX,CONTROL HOMING 1 
164.  SEARCH LIGHT SPECTROLAB 30039 704A46610022 BOX, CONTROL UNIT 1 
165.  SEARCH LIGHT SPECTROLAB  2471131 704A46820050 LIGHT,SEARCH 1 
166.  CARGO HOOK 17149-1 704A41811012 HOOK, CARGO 1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 

 
ЦЕНИ ПО ГОДИНИ ЗА ЕДИН ЛЕТАТЕЛЕН ЧАС ПО ПРОГРАМАТА „ЦЕНА НА ЧАС“ В ЕВРО/ЛЕВА БЕЗ ДДС 

 

1. При заявен от Възложителя минимален нальот от 100 (сто) летателни часа средно годишно на 
вертолет или общ нальот, не по-малко от 200 (двеста) часа годишно при 2 (два) броя вертолета или 300 
(триста) часа годишно при 3 (три) броя вертолети, цените ще бъдат съгласно Таблица 1: 

Таблица 1 

Фиксирана цена, за един 
летателен час по програмата 
„цена на час“ при минимален 
среден нальот 100 часа/вертолет 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

 

2. При заявен от Възложителя минимален нальот от 150 (сто и петдесет) летателни часа средно 
годишно на вертолет или общ нальот, не по-малко от 300 часа годишно при 2 (два) броя вертолета или 
450 часа годишно при 3 (три) броя вертолети, цените ще бъдат съгласно Таблица 2: 

Таблица 2 

Фиксирана цена, за един 
летателен час по програмата 
„цена на час“ при минимален 
среден нальот 150 часа/вертолет 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

 

3. При заявен от Възложителя минимален нальот от 200 (двеста) летателни часа средно годишно на 
вертолет или общ нальот, не по-малко от 400 (двеста) часа годишно при 2 (два) броя вертолета или 600 
часа годишно при 3 (три) броя вертолети, цените ще бъдат съгласно Таблица 3: 

Таблица 3 

Фиксирана цена, за един 
летателен час по програмата 
„цена на час“ при минимален 
среден нальот 200 часа/вертолет 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 

 
МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ПО ГОДИНИ В ЕВРО/ЛЕВА БЕЗ ДДС ЗА ДВАНАДЕСЕТ ГОДИШНА ОСНОВНА 

ИНСПЕКЦИЯ НА ВЕРТОЛЕТИТЕ 
 
 

Таблица 1 

Максимални цени за дванадесет 
годишна основна инспекция на 
вертолет AS 565MB ”Panther”  

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

 
 

Таблица 2 

Максимални цени за дванадесет 
годишна основна инспекция на 
вертолет AS 365 N3+ ”Dauphin”  

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 
 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ В ЕВРО/ЛЕВА БЕЗ ДДС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ ПРОВЕРКА И КАЛИБРИРАНЕ 
НА КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА (КИА) И КОНТРОЛНО-ПРОВЕРОЧНА АПАРАТУРА (КПА)   

 

Таблица 1 

Цени за извършване на ремонт 
на КИА и КПА 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Charger Re Flex 
121630-006 revision L ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

2 Digipot5-opt, KELATRON ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

3 Milliohmeter M210-sqib type 
703А97 6705.00 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

4 Ramp Test Unit RTP-815/16, 
Thomson-CSF; 3511 180 65372 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

5 GE Druck ADTS405 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

 

Таблица 2 
Цени за извършване на 
проверка и калибриране на КИА 
и КПА 

ЦЕНИ ПО ГОДИНИ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Charger Re Flex 
121630-006 revision L ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

2 Digipot5-opt, KELATRON ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

3 Milliohmeter M210-sqib type 
703А97 6705.00 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

4 Ramp Test Unit RTP-815/16, 
Thomson-CSF; 3511 180 65372 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

5 GE Druck ADTS405 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 
 

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 

UPDATING AND DELIVERY OF TECHNICAL DOCUMENTATION 
 
 

- Dauphin/Panther Tarif Rechanges Spare Parts Price List  
- PRE - Maintenance program 
- MET - Maintenance manual  
- MCS - Wiring diagram manual  
- MFI - Fault isolation manual 
- ICO - Tools catalogs 
- WCMM - Weapons component maintenance manuals 
- SIM - Index of modifications 
- IPC - Illustrated parts catalog 
- MDF - Description and Operation manual 
- MTC - Standart practices manual 
- MRR - Repair manual 
- MST – Storage manual 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 

 
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. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 
 
 

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 № 10 

Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 

 

 

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ЛЕТАТЕЛНИТЕ ЧАСОВЕ / MONTHLY FLIGHT HOURS REPORT 
 
 
 

Reference From         To         
 (Date) D D M M Y Y Y Y  D D M M Y Y Y Y 

Helicopter     
 Type            S/N Registration Operated by 

 

 Airframe Hoist 

 Flight Hours Cycles Cycles 
Present Time                             
Last Report                             
Monthly Total                             
 Hours Min  
 
Please forward your monthly report at the beginning of the following month to the person in charge  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 

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 № 12 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 

 
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 № 13 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 

 
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____ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 

 
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____ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
Към проект на Рамково споразумение по обособена позиция №1 

 
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 ЗАМЯНА НА ОБОРУДВАНЕ 

REQUEST FORM 
 
REQUEST N°…………………..……dated …………………………. 

To:  From: …………..………………. 
   …………..………………. 
   …………..………………. 
  Phone …………..………………. 
  Fax …………..………………. 
  E-mail  …………..………………. 
  Name (please print) …………..………………. 
  Signature …………..………………. 
  Date …………..………………. 
 

Contract No.  : ..................................................................  
Aircraft - S/N  : ..................................................................  
Aircraft - Registration  : ..................................................................  
Aircraft - Total Time  : ..................................................................  
 

 

DEFECT COMPONENT 
Designation : 

Part Number : Quantity : 

Serial Number : Installed on : 

TSN (Time since New) : TSO (Time since Overhaul) : 
(if applicable) (if applicable) 

Reason for removal : 

Time limit :  □ TBO reached : □ Failure : □ 

Other : 

 

REPLACEMENT COMPONENT : 

  

  

  

 
 

Component removed from A/C : 

Date (or expected date) of removal : 

Reason for removal : 

 
Consignment stock replenishment : 
(if applicable) 
Prior agreement of EC : YES / NO 

 
P/N 

 
S/N 

 
Qty 

DELIVERY ADDRESS: 
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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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ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 
WARRANTY CLAIM FORM 

 
Warranty Department – SMCSW   
Issued by (customer code) :  
 
Customer Mail Reference :  
 
Owner :  
 
Operator :  
 
TO :      

  

 
 
INFORMATION CONCERNING THE AIRCRAFT 
Helicopter Type      Registration n°     Serial N°   N° of hours at failure Date of failure 

     

 
INFORMATION CONCERNING THE PART – KEY WORD : …………………………………….. 
 ……………………………………... 
 …………………………………….. 
Manufacturer’s PN    Eurocopter Part Number        Serial N°  IPC Reference 

    

Original installation?                       Invoice n°       date of invoice     date of installation n° of hours 

Yes :     No :      

 
REASON FOR RETURN  
Defect:   .......................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................  
Apparent cause: ...................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................  
Action Taken:  .......................................................................................................................................................  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Remarks: …………………………. .................................................................................................................................  
 
Customer order n° :  

 
Issued by:  

Name :  
 

Signature and date :  
 

For Queries, contact :  
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 Purchase Order N° :

 Date :

 Company : EUROCOPTER

 Customer Account Ref. N°: Customer Service Centre

 Contact : AOG Dept - EC Group

 Phone : Phone : +33(0)4 42 85 97 97 

 Fax : Fax :     +33(0)4 42 85 99 96

 Email : Emails :  customer.assistance@eurocopter.com  //  aog.o  

 Aircraft type & version : S/N : 

 P/N :  Total Qty *:  Unit Price / € : 

 MPN : IPC Reference (if available) :

 Description : 

 P/N :  Total Qty *:  Unit Price € : 

 MPN : IPC Reference (if available) :

 Description : 

 P/N :  Total Qty *:  Unit Price /  € : 

 MPN : IPC Reference (if available) :

 Description : 
*Qty should be in line with qty fitted on AOG Aircraft

 Delivery address : Please select Incoterm (2000/2010) Location

CIP

DDU / DAP

If CIP or DDU/DAP, person to be contacted + phone n° : …………………

FCA Eurocopter premises / Forwarder Name : 

 Invoice address (if different) : EXW Eurocopter premises / Forwarder Name :

Special Transport  (if necessary)

 Remarks : 

 Please select :

Next Higher Assembly Evolution / Equivalent Part

Lower assembly Manufacturing of parts

Used parts Other - please precise:

ЛЕТАТЕЛНО СРЕДСТВО НА ЗЕМЯТА

AOG ORDER STANDARD FORM

In case the part(s) requested is/are not available according to your request, please precise which solution you would 
accept for this AOG: 

ALTERNATIVE SOLUTIONS

ORDER INFORMATION (Aircraft in AOG situation)
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ПЪРВОНАЧАЛЕН ОТЧЕТ ЗА КОНФИГУРАЦИЯТА 

INITIAL CONFIGURATION REPORT 
 

 

 

Part number Manufacturer Part 
Number Designation Serial Number Cycles TSN TSO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Таблицата се попълва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

This table is to be filled in by the ASSIGNOR. 
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ФОРМУЛЯР ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ 
RETURN MATERIAL AUTHORIZATION 
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ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
DEFINITIONS 

 
ЛЕТАТЕЛНО СРЕДСТВО НА ЗЕМЯТА (AOG) е 
положение, при което Вертолетът не може да лети, 
поради непланирана необходимост от смяна или 
основен ремонт на компонент/ оборудване.  

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. 

ВЪЗЛОВ ЕЛЕМЕНТ означава материал, който се 
връща на ЕЪРБЪС ХЕЛИКОПТЕРС при замяна със 
Стандартен обменен компонент/ оборудване. 

CORE UNIT means material that shall be returned to AIRBUS 
HELICOPTERS as an exchange to Standard Exchange 
Component/Equipment. 

ЛЕТАТЕЛЕН ЧАС трябва да се разбира като час 
експлоатация, както е описано във Формуляра, в 
съответствие с указанията на Airbus Helicopters, 
изложени в Главните сервизни указания (MSR). 

FLIGHT HOUR shall refer to an hour of operation as written 
out in the Logbook in accordance with Airbus Helicopters 
instructions outlined in the Master Servicing 
Recommendations (MSR).  

ПЧО (ПОВРЕДА ОТ ЧУЖД ОБЕКТ): означава повреда 
във/на вертолета и неговите компоненти, в резултат 
от навлизането и/или сблъсъка с който и да е чужд 
обект. 

FOD (FOREIGN OBJECT DAMAGE): means damage to/on the 
Helicopter and its components resulting from the intake 
and/or collision of any foreign object. 

ВЕРТОЛЕТЕН ЦИКЪЛ е определен в съответствие с 
Ръководството за поддръжка на летателното 
средство (AMM). 

HELICOPTER CYCLE is defined in accordance with the Aircraft 
Maintenance Manual (AMM). 

ЦИКЪЛ НА КОЛЕСНИКА: Цикълът е определен в 
документацията на Производителя на оригиналното 
оборудване (OEM). 

LANDING GEAR CYCLE: Cycle is defined in the OEM 
documentation. 

ITAR: International Traffic in Arms Regulations 
(Разпоредби за международен превоз на оръжия). 

ITAR: International Traffic in Arms Regulations. 

ПОДДРЪЖКА “O” И “I” НИВО означава поддръжка, 
процедурите за която са описани в документацията 
на Производителя на оригиналното оборудване 
(OEM). 

LINE MAINTENANCE means maintenance for which 
procedures are described in the OEM documentation. 

ПОДДРЪЖКА: означава различните нива на 
поддръжка, както следва: 

MAINTENANCE: means the different levels of maintenance 
as follows: 

Първо ниво:   НИВО “O” (оперативно ниво) First level:   LEVEL “O” (Opperational Level) 
Второ ниво:   НИВО “I” (средно ниво, периодично 
обслужване) 

Second level:   LEVEL “I” (Intermediate Level) 

Трето ниво: НИВО “D” (заводско ниво) Third level: LEVEL “D” (Depot Level) 
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Продължителна поддръжка Значителни поправки и 
основен ремонт при Производителя на оригинално 
оборудване (OEM) или в оторизирани сервизни 
центрове в съответствие със специалната 
документация и извършени с инструменти/ 
изпитателно оборудване и от специализиран 
персонал, включително поправяне, пълен основен 
ремонт на компоненти/ оборудване (механика, …) 

Delayed support Major repair and Overhaul at the OEM or at 
approved repair centers according to special documentation 
and performed with tools/test equipment and by specialized 
personnel including reconditioning, complete overhaul of 
Components/Equipment (mechanic,…) 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ означава промени, 
наложени с Alert Service Bulletin (ASB) 
(Предупредителен сервизен бюлетин) от Airbus 
Helicopters, промени, наложени от доставчиците на 
Airbus Helicopters или промени, наложени от 
властите по контрол на полетите. Във всеки случай 
задължителните промени, извършвани от Airbus 
Helicopters в рамките на Договора, се ограничават до 
списъка с компоненти/оборудване, който обхваща 
програмата. 

MANDATORY MODIFICATIONS means modifications 
requested by an Alert Service Bulletin (ASB) from Airbus 
Helicopters, modifications required by Airbus Helicopters’s 
suppliers or modifications required by the airworthiness 
authorities. In any case Mandatory Modifications provided 
by Airbus Helicopters under the scope of the contract are 
limited to the Components/Equipment list covered by the 
program. 

ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА означава прекратяване 
осигуряването от страна на доставчиците на 
ЮРОКОПТЕР на резервните части или сервизни 
услуги, необходими  за осигуряване от Airbus 
Helicopters на услуги. 

OBSOLESCENCE means a stoppage by Airbus Helicopters’s 
suppliers to supply spares or repair services required in the 
provision by Airbus Helicopters of services. 

OEM: Производител на оригиналното оборудване. OEM: Original Equipment Manufacturer. 
ОСНОВЕН РЕМОНТ означава необходимите работи, 
които да позволят на компонента/оборудването да 
му се назначи междуремонтен ресурс. 

OVERHAUL shall mean work required which will enable the 
Component/Equipment to begin a new Time-Between-
Overhaul (TBO) period. 

ДЕМОНТАЖ REMOVAL 
Планов: означава демонтиране на 
компонент/оборудване, извършено в съответствие с 
ресурса, указан в документацията на Производителя 
на оригиналното оборудване (ОЕМ). 

Scheduled: means the removal of a Component/Equipment 
performed in accordance with the time intervals specified in 
the OEM documentation. 

Непланов: означава демонтаж, който не е планиран. Unscheduled: means a Removal which is not Scheduled. 
ГОДЕН ДО ЕКСПЛОАТАЦИЯ означава в състояние, 
годно за летене. 

SERVICEABLE means in airworthy condition. 

SLL / OTL: Назначен технически ресурс по 
наработка/време. 

SLL / OTL:  Service Life Limit / Operating Time Limit. 

СТАНДАРТЕН ОБМЕНЕН КОМПОНЕНТ/ ОБОРУДВАНЕ 
означава компонент/ оборудване в състояние, годно 
за употреба, доставено от Airbus Helicopters за 
замяна на друг компонент/ оборудване. 

STANDARD EXCHANGE COMPONENT/EQUIPMENT means a 
Component/Equipment in serviceable condition delivered 
from Airbus Helicopters for replacement of another 
Component/Equipment. 

TBO: "Междуремонтен ресурс" означава брой 
летателни часове между планирания основен 
ремонт, както е указано Ръководството за 
поддръжка на летателното средство (РПЛС) за 
съответния компонент/оборудване. 

TBO: "Time Between Overhaul" shall mean the number of 
Flight Hours between Scheduled Overhaul as specified in the 
Aircraft Maintenance Manual (AMM) for the corresponding 
Component/Equipment. 

TSN: "Наработка от началото на експлоатацията" 
означава общия брой летателни часове на Вертолета 
от първия му полет. 

TSN: "Time Since New" shall mean the total number of Flight 
Hours of the Helicopter since its first flight.  
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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. 

 

TSO: "Наработка от ремонт" означава броя 
летателни часове преди плановия основен ремонт, 
както е указано в Ръководството за поддръжка на 
летателното средство (РПЛС) за съответния 
компонент/ оборудване. 

TSO: "Time Since Overhaul" shall mean the number of Flight 
Hours before Scheduled Overhaul as specified in the Aircraft 
Maintenance Manual (AMM) for the corresponding 
Component/Equipment. 

АНОМАЛИИ означава непредвидени събития, като 
природни бедствия, довели авиационната техника 
до неизправно състояние. 

ANOMALIES mean unforeseen events such as natural 
disasters that have caused aviation equipment to a state of 
disrepair. 
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