
Приложение № 7

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната”, 

обособена позиция № 1 -  „Доставка на канцеларски материали за органите на 
изпълнителната власт и техните администрации“

Днес, ............... 2021 год., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ЕИК 000695324, представлявано от министъра на отбраната на 
Република България Георги Великов Панайотов, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от 
една страна, 
и

.......................................................... със седалище и адрес на управление:

ЕИК:....................... , представлявано от ..................................... (посочва се качеството на
лицето подписващо договора), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга 
страна,
след проведена процедура по чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 4 от сключено Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. за възлагане на 
централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за 
органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1 -  
„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и 
техните администрации“, наричано по-нататък „Рамковото споразумение” и Решение №
............................ от ...........................г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извърши доставка на канцеларски материали, съгласно своето 
техническо и ценово предложение съдържащо се в СЕВОП, неразделна част от настоящия 
договор.

(2) Видовете канцеларски материали по ал. 1 ще бъдат наричани по-нататък 
„артикули” или „стоки”.

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване и е със 
срок на действие до изпълнение на всички задължения на страните по него, но не по-късно 
от 130 (сто и тридесет) дни, считано от датата на сключването му.

П. КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ОПАКОВКА.
Чл. 3. Доставяните стоки следва да са оригинални, неупотребявани и да отговарят 

на условията и изискванията на рамковото споразумение, техническата спецификация на 
ЦОП, техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложения № 1 и Ns 
2 към настоящия договор. Когато е приложимо, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи документите, доказващи качеството на стоките, 
както и техния произход: сертификати за произход и качество на доставените стоки, 
декларации за съответствие, информационен лист за безопасност и други.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури опаковка на доставяните стоки, 
която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им,
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както и по време на тяхното съхранение, в съответствие с посочените в Раздел I I I  от 
Рамковото споразумение изисквания.

III. ЦЕНА И  УСЛОВИЯ НА ПЛАЩ АНЕ
Чл. 5. (1) Цената на договора е в размер н а ............лв. (словом) без ДДС, съгласно

ценовото предложение на ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ, неразделна част от договора и ................лв.
(словом) с включен ДДС.

(2) Единичните цени за отделните артикули са окончателни за срока на изпълнение 
на договора и не подлежат на промяна, освен в предвидените в закона случаи.

(3) Цените включват всички разходи на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  за изпълнението на 
настоящия договор, включително разходите за опаковка, транспортни разходи, такси, мита, 
застраховки и други до мястото за доставка, посочено в чл. 7.

Чл. 6. (1) За извършената доставка се съставя двустранен приемо-предавателен 
протокол, подписан от представителите на страните по договора.

(2) Цената на артикулите по конкретната доставка се заплаща в срок до 30 
(тридесет) дни след представяне от И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ — краен получател на редовно оформени приемо-предавателен протокол 
за извършената доставка, фактура в оригинал и складова разписка. Документите се 
представят на крайния получател в срок до 10 (десет) дни от подписването на приемо- 
предавателния протокол.

(3) Плащанията по договора са децентрализирани, като получаването, 
комплектуването на разходооправдателните документи по чл. 6, ал. 2 и плащането се 
извършват от крайните получатели, посочени в чл. 7 от настоящия договор.

(4) Плащането на доставените артикули във Военномедицинска академия (ВМА) -  
гр. София и МБАЛ към ВМА в градовете Варна, Пловдив, Плевен и Сливен се извършва от 
финансовата служба във ВМА -  гр. София.

(5) Заплащането на стойността на доставените стоки се извършва по банков път в 
лева по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА:........................ ; BIC:.................... ; IBAN:.........................
IV. М ЯСТО И  СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл. 7. (1) Артикулите, предмет на доставка по този договор се доставят на крайните 
получатели на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ, наричани по-долу „ползватели“, като местата (адреси) 
на извършване на доставките със съответните количества по места са посочени в 
Приложения №  3, №  4, №  5 и №  6 към настоящия договор.

(2) За Централно военно окръжие и военните окръжия -  материалите да бъдат 
разпределени предварително за всички 28 военни формирования и доставени еднократно 
във военни формирования 54200-София, 52510-Плевен, 54090-Пловдив, 54180-Русе, 56060- 
София, 54710-Варна и 52440-Стара Загора съгласно Прилооюение №  5 към настоящия 
договор.

(3) За Военномедицинска академия (ВМА) -  гр. София и многопрофилните болници 
за активно лечение (МБАЛ) към ВМА в градовете Варна, Пловдив, Плевен и Сливен 
доставките се извършват след заявка в рамките на количествата, посочени в Прилооюение 
№  3 към настоящия договор, като доставката се извършва до 5 дни от получаване на 
заявката в рамките на срока, посочен в чл. 8 от настоящия договор.

(4) За всички крайни получатели с изключение на посочените в ал. 3, канцеларските 
материали се доставят еднократно в срока, посочен в чл. 8 от настоящия договор.

Чл. 8. Срокът за доставка на артикулите е до 90 (деветдесет) дни от датата на 
сключване на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  да изпълни възложената доставка качествено и в 

срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;
2. да изисква от И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я замяната на некачествената, непълна или
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дефектна доставка по реда и в сроковете, определени в този договор;
3. по всяко време на изпълнение на настоящия договор да осъществява текущ 

контрол и проверки относно качеството на доставяните стоки, етапа на изпълнение на 
доставките и други, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да не приеме и върне на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я повредени артикули, доставени без 
опаковка или неотговарящи на някои от посочените от ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я изисквания.

Чл. 10. ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т е длъжен:
1. да заплаща на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я стойността на доставените му от 

И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ артикули по реда и при условията на настоящия договор;
2. да приеме доставените му от И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ артикули по реда и при условията 

на настоящия договор.

VI. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я
Чл. 11. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т има право:
1. да получи цената на доставените артикули по реда и при условията на настоящия 

договор;
2. да изисква от ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я  информация и съдействие, необходими му за 

качественото извършване на доставките по чл. 1.
Чл. 12. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ се задължава:
1. да достави стока, която съответства по количество, качество, описание и опаковка 

на посоченото в настоящия договор и на приложената към договора оферта;
2. да достави стока, която да съответства на изискванията на Техническата 

спецификация на артикулите, съдържаща се в образеца на техническото предложение в 
СЕВОП;

3. да осъществи доставката до местата по чл. 7 за своя сметка;
4. да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени 

дефекти в процеса на изпълнението на договора в сроковете по чл. 18;
5. да замени за своя сметка артикули, доставени без опаковка и други изисквания 

съгласно настоящия договор;
6. да предостави достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, на упълномощения представител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, посочен в чл. 14, т. 1.1 от 
настоящия договор;

7. да предостави необходимата техническа документация към артикулите, когато 
такава се предоставя от производителя;

8. да изпрати/представи копия от приемо-предавателните протоколи съгласно чл. 17 
от настоящия договор на представителя на ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ на електронната поща, 
посочена в чл. 14, т. 1.1 от настоящия договор.

VII. У ВЕДОМ ЛЕНИЯ М ЕЖ ДУ СТРАНИТЕ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ.
Чл.13. Уведомленията между страните, в това число и заявките за доставка, се 

извършват в писмена форма.
Чл.14. Упълномощените лица за изпълнение на дейностите по този договор са както 

следва:
1. За ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ:

1.1. Координатор по договора:
Г. Георгиев , телефон: 02/92 20 653, факс: 02/951 5169, e-mail:

g.iv.georgiev@mod.bg, адрес: дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ -  МО, гр. 
София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5;

1.2. Крайни получатели/ползватели -  съгласно Приложение №  6, неразделна част 
от договора.

2. За И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я :
Име, длъжност, телефон, факс, e-mail, адрес:

з
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V III. ГАРАНЦИЯ ЗА И ЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) При подписване на договора И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ предоставя гаранция за

изпълнение в размер н а .........., представляваща 5 % пет процента от цената на договора
без ДДС.

1. При парична гаранция сумата се внася в БНБ (BIC: BNBGBGSD), по сметка на 
Министерство на отбраната: БНБ -  Централно управление, пл. „Княз Александър Първи“ 
№1, по набирателната сметка на дирекция „Финанси“ -  МО, BIC: BNBGBGSD, IB AN: 
BG96BNBG96613300152201.

2. При банкова гаранция -  безусловна и неотменяема банкова гаранция за 
изпълнение на договора, в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, със срок 
на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след приключване на договора.

3. При застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 
на Изпълнителя, в която е указан срокът на валидност на гаранцията -  най-малко 30 
(тридесет) дни след приключване на договора. В случаите, когато определеният за 
изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка, същата следва 
да отговаря на условията в Приложение №  8 от настоящия договор.

(2) При представяне на банкова гаранция или застрахователна полица, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предварително съгласува условията й с Възложителя.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се 
освобождава /възстановява/ в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни 
след приключване-на договора.

(4) ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ може да се удовлетвори от гаранцията, в случаите, когато в 
негова полза е възникнало вземане от неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Когато ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
договорът продължава да е в сила, И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ се задължава в срок от 14 
(четиринадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, така че във всеки момент от 
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 
чл. 15, ал. 1 от Договора.

(6) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т има право да задържи гаранцията за изпълнение, ако в хода 
на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  и спорът е отнесен за решаване пред компетентния 
български съд.

(7) При представяне на гаранция за изпълнение под формата на застрахователна 
полица или банкова гаранция, в случай на отнемане на лиценза за застраховане на 
Застрахователя, съответно банковия лиценз на Банката от съответния Орган за финансов 
надзор или поради друга причина, поради която представеното обезпечение стане 
невалидно, И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т следва да представи ново валидно обезпечение за гаранция 
за изпълнение в някоя от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП в срок, определен от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, считано от датата на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, в 
който е посочен срок за изпълнение на това задължение.

Чл. 16. Обслужването на банковата гаранция/застраховката, таксите и други 
плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата 
гаранция/застраховката за целия период на действие на договора, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ПРЕДАВАНЕ И  ПРИЕМ АНЕ НА СТО КИ ТЕ

Чл. 17. Предаването и приемането на доставката на местата по чл. 7 се извършва с 
приемо-предавателен протокол. Протоколът трябва да посочва вида и количеството на 
доставените артикули. Доставките се извършват в рамките на работното време на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. За дата на доставката на артикулите се счита датата, на която е
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подписан приемо-предавателния протокол във военно формирование (структурата) - краен 
получател.

X. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 18. В случай, че се установят скрити недостатъци и/или дефекти, за които 
И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ е бил уведомен, същият е длъжен да ги отстрани или замени стоките с 
нови със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за 
използване по предназначение, в срок до 2 дни от уведомлението.

Чл. 19. Всички разходи, свързани с подмяната, транспорта и други на некачествени 
или дефектни стоки през времето на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XI. Н ЕУ С ТО Й К И  И  О БЕЗЩ ЕТЕНИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 20. Ако И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т не изпълни възложената доставка или част от нея, 
или изискванията за нея съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи 
на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, за всеки конкретен случай, неустойка в размер на 5% (пет процента) 
от стойността на дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от 
стойността на договора без ДДС.

Чл. 21. При забава на доставката, И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без 
ДДС.

Чл. 22. При забава в плащането ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0.05% от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 2% (два процента) от 
стойността на договора без ДДС.

Чл. 23. ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ има право да прихване дължимите обезщетения и 
неустойки от сумите дължими на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ за доставените артикули или от 
гаранцията за изпълнение.

Чл. 24. (1) При неизпълнение на задълженията на която и да е от страните, 
изправната страна може да развали договора при условията и по реда на чл. 87 и 
следващите от ЗЗД.

(2) Страните имат право да прекратят действието на договора по взаимно съгласие.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра — един за 
ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
• Приложение № 1 -  Техническо предложение на изпълнителя - в СЕВОП
• Приложение № 2 -  Ценово предложение - в СЕВОП
• Приложение № 3 - Списък на количествата канцеларски материали и места на 
доставка за нуждите на МО и структури на пряко подчинение на министъра на 
отбраната
• Приложение № 4 - Списък на количествата канцеларски материали и места на 
доставка за нуждите на БА
• Приложение № 5 - Списък на количествата канцеларски материали и места на 
доставка за нуждите на Централно военно окръжие (ЦВО) и военните окръжия
• Приложение № 6 -  Списък на лица за контакт и адреси на крайни получатели 
на канцеларски материали

5



Приложение № 7 - Образци на артикули
Приложение № 8 - Изискванията при гаранция под формата на застраховка

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:
М ИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ГЕО РГИ  ПАНАЙОТОВ

ДИРЕКТОР НА Д И РЕКЦ И Я  
„Ф ИНАНСИ“

ТОДОР ГЕЛЕВ

И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛ:

6



Приложение № 1 към Договор № УД 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



Приложение № 2 към Договор № УД 2021 г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



Приложение № 3 към Договор № УД 2021 г.

Списък на количествата канцеларски материали и места на доставка за нуждите на МО и 
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 

(Приложение № 2  от поканата)



Приложение № 4 към Договор № УД 2021 г.

Списък на количествата канцеларски материали и места на доставка за нуждите на БА
(Пршооюение Ns 3 от поканата)



Приложение № 5 към Договор № УД 2021 г.

Списък на количествата канцеларски материали и места на доставка за нуждите на 
Централно военно окръжие (ЦВО) и военните окръжия 

(Приложение № 4  от поканата)



Приложение № 6
Към дог.№ УД- - /  .__.2021г.

СПИСЪК
на лица за контакт при доставката на канцеларски материали през 2021 г.

№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел.
счетоводство) поща

1.1 СВ
1 в.ф. 28610 - София, пк 1619, 1. м-р Димитър Димитров ЩЕРЕВ - зам.- 02 92 28403

кв. "Княжево", ул. "Буря" № 
26

командир по логистичното осигуряване 0884727909

2. Надя Василева САВОВА 02 92 28408
1.2 ВВС

2 в.ф. 54320 - гр. Божурище, 1. Полковник Цанко Юлианов Василев - 02/92 28650;
п.к. 2227, ул. "Захари командир факс 28 696, 28 653
Стоянов" № 16 2. Майор Игнат Филчев Иванов - началник 02/92 28665;

на отделение "Логистика" 0888499067

3. Сержант Камелия Ангелова Борисова - 02/92 28689;
майстор по ремонт на ЗРТ 0885079664

3. Калинка Бойчева Николова - гл. 02/92 28666
счетоводител

3 в.ф. 26810 - с. Поповица, п.к. 1. майор Веселин Цанков - командир 0898735773;
4127 02/92 31100

2. Мария Алексиева - главен счетоводител 02/92 31106

1.3 ВМС



№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от 
счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

4 в.ф. 34410-2 - гр. Варна, 9000, 
ул. "Преслав" № 16

1. Старшина II степен Людмил Иванов 
Иванов - завеждащ склад за ТД на 
материални средства и вещево имущество за 
ВВЗ във в.ф. 34410-2 гр. Варна.

централа: 052 / 552 622, 
0886 410 978

2. Стефка Петрова Христова - главен 
счетоводител, бюджетен във в.ф. 34410-2 
Варна.

52059,
централа: 052 / 552 622, 
0887 799 009

1.4 СКС
5 в.ф. 52370, с. Негушево, п.к. 

2123
1. Подполковник Ангел ПЕТРОВ, началник 
на в .ф .52370

02/ 922 9900 
централа: 02/92 29 901

2. Майор Михаил ИЛИЕВ, началник на 
отделение "Логистиката"

02/92 29 917; 
0887 66 55 17

3. Лейтенант Йорданка Маринова, началник 
на секция

02/92 29 924; 
0885 13 83 97

4. Виолина Зарева, счетоводно звено 02/92 29 911

6 в.ф. 28860 - Горна Малина 1. М-р Тихомир Евгениев Антонов - 
Началник на отделение „Логистика"

02/92 29840; 
0889216810;
Факс: 02/92 29819, 
02/92 29892

-
2. майор Георги Атанасов Братанов 0887 087 950; 

02/92 29 850
3. Лейтенант Иван Радославов Илиев - 
финансист

02/92 29806; 
0886 495191

7 в.ф. 18270 - с. Горна Малина 1. Подп. Иван Тодоров - заместник-началник 
по логистиката

02/92 29002;
0888 667 623; 
z.n.l. 18270@abv.bg

mailto:18270@abv.bg


№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от 
счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

2. Тодорка Петрова Тодорова - главен 
счетоводител, бюджетен

02/92 29005;
0889 428 980; 
nvukl 8270@abv.bg

8 в.ф. 52210 - Банкя, п.к.1320 
кв."Михайлово"

1. Полк. Гено Игнатов-началник на 
в.ф.52210-Банкя

0887 592112, preslav_nbc@abv.bg

2. с-на Венцислав Жечков Бакалеев, главен 
сержант на в.ф. 52210-Банкя

0888 961395 preslav_nbc@abv.bg

3. Галя Димова Кангалова - гл. счетоводител 0888548691;39810, 
preslav_nbc@abv.bg

9 в.ф. 54300 гр. София, кв. 
Илиянци, пк 1271

1. Подп. Иван Генчев Петров, началник на 
в.ф. 54300 - София

0884 111 172; 
02/ 92 29990

2. Лейт. Георги Веселинов Мирчев, старши 
помошник началник на отделение 
"Логистика"

02/92 29965; 
0888 539 346

3. Мл.серж. Борислав Руменов Йовчев, 
завеждащ хранилище

02/92 29965; 
0887 696 971

10 в.ф. 32450 - Мокрен 1. Майор Стоян Иванов Стоянов - Зам.- 
командир по логистичното осигуряване

0887 603 349; 44602; 
факс 44632, 
nsta.bg@gmail.com

2. Минка Русева Урумова - главен 
счетоводител

0888 238 485; 
nsta.bg@gmail.com

11 в.ф. 22970, гр. София, ПК 
1606, бул. "Ген. Тотлебен" № 
34

1. майор Христо Илиев-началник на 
отделение "Логистика"

02/92 24 680; 
факс 24 682; 
0888 295 230 
vf22970@abv.bg

2. майор Тодор Джаркълов-ст.пом.- 
началник на отделение "Логистика"

02/92 24 688; 
0887 697 957

3. Стоянка Кирилова Вучкова - счетоводител 02/92 24 581

- 1.5 Мисии

mailto:8270@abv.bg
mailto:preslav_nbc@abv.bg
mailto:preslav_nbc@abv.bg
mailto:preslav_nbc@abv.bg
mailto:nsta.bg@gmail.com
mailto:nsta.bg@gmail.com
mailto:vf22970@abv.bg


№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от 
счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

12 в.ф. 34410-2 - гр. Варна, 9000, 
ул. “Преслав” 16

1. Старшцна II степен Людмил Иванов 
Иванов-завеждащ склад за ТД на материални 
средства и вещево имущество за ВВЗ във 
в.ф. 34410-2 гр. Варна.

централа: 052 /552  622, 
0886 410 978

2. Стефка Петрова Христова - главен 
счетоводител, бюджетен във в.ф. 34410-2 
Варна.

52059,
централа: 052/552 622, 
0887 799 009

13 в.ф. 46690 - Пловдив 1. К-н Георги Петров Камов - младши 
експерт в отделение "Логистика"

032/627148; 
0887 705 599

2. Цветана Райкова - главен счетоводител 032/627148; 32040, 32042;

14 в.ф. 32990 - гр.Пловдив, адрес 
на счетоводството: площад 
"Съединение" № 1; 
адрес на складовия район: ул. 
"Радко Димитриев" № 2

1. Полковник ЙОРДАН ВАСИЛЕВ 032/607 044; 
0887214807

2. Майор Кирил Динчев-старши експерт II 
степен в отдел "Логистика"

032/607 044; 
факс 032/607 162; 
0885625450; g41og@abv.bg

3. Подполковник Венелин Воев-началник 
отделение "Финанси"

032/607 108; 
факс 032/607 162; 
0888435069; 
pod.32990@abv.bg

4. Пенка Керезова-главен счетоводител 032/607 109; 
факс 032/607 162; 
0888065674; 
pod.32990@abv.bg

15 в.ф. 22970, гр. София, ПК 
1606, бул. "Ген. Тотлебен" № 
34

1. майор Христо Илиев-началник на 
отделение "Логистика"

02/92 24 680; 
факс 24 682; 
0888 295 230 
vf22970@abv.bg

mailto:g41og@abv.bg
mailto:pod.32990@abv.bg
mailto:pod.32990@abv.bg
mailto:vf22970@abv.bg


№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от 
счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

2. майор Тодор Джаркълов-ст.пом.- 02/92 24 688;
началник на отделение "Логистика" 0887 697 957

3. Стоянка Кирилова Вучкова - счетоводител 02/92 24 581

11 с к с о
16 в.ф. 32990 - гр. Пловдив, 1. майор Бойко Цветанов 0888 419794

адрес на счетоводството: гр. 032/607 022;
Пловдив, 4000, площад факс 032/607 162
"Съединение" № 1; 2. Подполковник Венелин Воев-началник 032/607 108;
адрес на складовия район: гр. отделение "Финанси" факс 032/607 162;
Пловдив,4006, ул. "Радко 0888435069;
Димитриев" № 2 pod.32990@abv.bg

9.1 Ц ентрална администрация-М 0
17 МО-Централна 1. Елка Маринова - главен специалист, МОЛ 02/92 21 655;

администрация, 0882 906 209
гр. София, ул. „Дякон e.marinova@mod.bg
Игнатий“ № 3 2. Николинка Вутова - МОЛ - за канц. 02/92 21 652;

материали по позиции №№ 9, 274, 275 и 277 0884 046 466
n.vutova@mod.bg

3. Евелина Богданин-Михова-гл.експерт в 02/92 20 175;
отдел "ИО",Д"АИО" 0887 901 874
4. Десислава Янева-началник на отдел "ИО", 02/92 20 160;
Д"АИО" 0882 699 802
5. Бисерка Петрова-гл. експерт в дирекция 02/92 20 248;
"Финанси"-МО 0888 546 774

b.petrova@mod.bg
9.4 Комендантство-М О

18 Комендантство-МО 1. Елка Маринова - главен специалист 02/92 21 655;
гр. София, ул. „Дякон 0882 906 209
Игнатий“ № 3 e.marinova@mod.bg

mailto:pod.32990@abv.bg
mailto:e.marinova@mod.bg
mailto:n.vutova@mod.bg
mailto:b.petrova@mod.bg
mailto:e.marinova@mod.bg


№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел.
счетоводство) поща

2. Евелина Караризова - началник на сектор 02/92 21 660;
"МТО" 0886 430 688 

e.kararizova@mod.bg
3. Бажена Стоянова-главен технически 02/92 21 647;
сътрудник 0878703510,

b.stoyanova@mod.bg
1.6 н г ч

19 в.ф. 54800 1. Подполковник Дончев - За началник на 0889 31 43 98;
София, 1113, бул. "Асен щаба в НГЧ 02/92 28928;
Йорданов" № 2 nshtngch@guards-bg.com

2. Полковник Витанов - заместник-командир 0889 31 44 02;
по логистичното осигуряване 02/92 28903; 

zklo@guards-bg.com
3. Старшина Кундьов - завеждащ склад 02/92 28949; 

02/92 22118
4. Старшина Димитров и старшина Кисьов - 02/92 28949;
подочетни лица 02/92 28907;

02/92 28923; 
otil@guards-bg.com

5. Николова - считоводител във ФСС 02/92 28949;
02/92 28942; 
fss@guards-bg.com

3 Служба "Военна полиция"
20 Център "Логистика и 1. старши сержант Веселина Ангелова 02/9221217,

подготовка" към служба Мильова, старши специалист в отдел "СПА" факс 02/9221201,
"Военна полиция" в ЦЛП. 0884 110 828
София, 1113, бул. "Асен mp_clp@armf.bg
Йорданов" № 2 2. Силвия Великова Николова - 02/92 21253,

счетоводител в център „Логистика и 0888 485 968
подготовка” mp_clp@amif.bg

5 ВМА

mailto:e.kararizova@mod.bg
mailto:b.stoyanova@mod.bg
mailto:nshtngch@guards-bg.com
mailto:zklo@guards-bg.com
mailto:otil@guards-bg.com
mailto:fss@guards-bg.com
mailto:mp_clp@armf.bg
mailto:mp_clp@amif.bg


№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от 
счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

21 ВМА - МБАЛ София
гр. София, п.к. 1606
ул. "Георги Софийски" № 3

1. Полк. Нено Ненов-началник отдел 
"Логистика"

02/92 25 235;
0887 205 802 
neno_nenow@abv.bg

2. Инж. Елисавета Михайлова-началник 
сектор "Логистично осигуряване"

02/92 25 214; 
0885 075 905 
elisaveta@abv.bg

3. Божидар Димитров-гл. експерт във 
Финансов отдел

02/92 25 554; 
0888 901 395 
fo@vma.bg

4. Иванка Петкова-гл. специалист в отдел 
"Лог. осигуряване"

02/92 25457;
0898 264 259 
vipetkova@vma.bg

22 ВМА - МБАЛ Варна 
гр. Варна, п.к. 9010

1. Инж. Петър Стойков Дечев-началник 
сектор "Логистика"

0886 81 46 23 
pedech@abv.bg

ул. "Христо Смирненски" № 3 2. с-на Васил Ангелов Василев-началник 
вещеви склад, сектор "Логистика"

0889 95 72 81

3. Валя Тодорова Тодорова-главен експерт 
във финансов сектор

0882 249 809 
vttodorova@abv.bg

23 ВМА - МБАЛ Пловдив 
гр. Пловдив п.к. 4000 бул. 
"Христо Ботев" № 81

1. Мария Василева Белева-началник сектор 
"Логистика"

032/609 850;
0887 70 74 84 
belevamaria@abv.bg

2. Биляна Божидарова Манолова-гл.експерт 
във Финансов отдел

032/609 805;
0887 81 02 81 
fsplovdiv@abv.bg

3. Мими Костадинова Ловчинова-управител 
складово стопанство

032/609 820; 
0885 98 92 56 
lovis27@abv.bg

24 ВМА - МБАЛ Плевен 
гр. Плевен, п.к. 5800

1. Гълъбина Цветанова Йончева-началник 
сектор"Логистика"

0882 80 31 38
logistik_mbaljplevan@vma.bg

mailto:neno_nenow@abv.bg
mailto:elisaveta@abv.bg
mailto:fo@vma.bg
mailto:vipetkova@vma.bg
mailto:pedech@abv.bg
mailto:vttodorova@abv.bg
mailto:belevamaria@abv.bg
mailto:fsplovdiv@abv.bg
mailto:lovis27@abv.bg
mailto:logistik_mbaljplevan@vma.bg


№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от 
счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

ул. "Георги Кочев" № 6 2. Валерий Петров Маринов-управител 
складово стопанство

0887 72 60 58

3. Петя Сеферинова Лачева-началник 
сектор"Финансов"

0896 71 12 70

25 ВМА - МБАЛ-Сливен 
гр. Сливен, п.к. 8804 
ул. "Пушкин" №2

1. Веселин Такев-началник сектор 
"Логистика"

тел: 044/400 732 
vma_sliven_til@abv.bg

2. Жана Татева-началник Финансов сектор 044/400 758

3. Атанас Сираков-управител складово 
стопанство

044/400 788

26 ВМА - БПЛР-Хисаря 
гр. Хисаря, п.к. 4180 
ул. "Илин Паунов" № 1

1. Тодор Врачев-главен специалист ДАОЛ 0892 22 31 00; 
bplr_hisarya@vma.bg

2. Илиана Врачева-главен експерт сектор 
"Финанси"

0887 16 50 35; 
hisarfo@vma.bg

3. Таню Паунски-старши специалист ДАОЛ 0886 44 17 07; 
bplr_hisarya@vma.bg

7.2 Институт по отбрана
27 Институт по отбрана 

"Професор Цветан Лазаров" - 
гр. София, 1572,

1. Полковник Петко Маринов Бончев 02/ 92 21811,
0884 056 800, 
р .bonchev@di .mod.bg

бул. "Проф. Цветан Лазаров" 
№ 2

2. Теодора Петрова Димитрова 02/92 21817,
0889 314 403 
t.dimitrova@di.mod.bg

3. Цветан Петров Каменов 02/92 21869, 
0885 145 342

7.4 в.ф. 26 940-Стара Загора
28 ЦАТИП - в.ф. 26 940-Стара 

Загора, район между с. 
Змейово и с. Борилово, адрес

1. Майор Пламен Тодоров Тодоров - 
началник на сектор "Логистика"

ц-ла 042/626 119; 
факс 042/644 038;
0884 079 269; catip@abv.bg

mailto:vma_sliven_til@abv.bg
mailto:bplr_hisarya@vma.bg
mailto:hisarfo@vma.bg
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№
Военно формирование -  

населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)

Лице за контакт - длъжност (вкл. от 
счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

за кореспонденция: гр. Стара 
Загора, 6000, пощенска кутия 
329

2. Капитан Георги Ангелов Овчаров -  
началник на участък "Логистично 
осигуряване"

ц-ла 042/626 119; 
факс 042/644 038;
0886 795 095; catip@abv.bg

3. Миглена Дочева Тимнева - главен 
счетоводител

ц-ла 042/626 119; 
факс 042/644 038;
0886 007 055; catip@abv.bg

2.3 Резерв на въоръжените сили

29 В.ф. 54200 - ЦВО 
гр.София, 1000, ул. 
Т.Бенковски" №12

1. оф. канд. Красимир Стоянов Иванов - 
МОЛ

0884 258 590 
s.lito@comd.bg

2. Анна Красимирова Николова - 
счетоводител

0889 991 097, s.fmansi@comd.bg

30 В.ф. 56060-София,
гр. София, 1113, бул. "Асен
Йорданов" № 2

за в. ф. 56060-София
1. ст. серж. Николай Красимиров Попов - 
старши специалист II степен
2. Христина Любенова Иванова - 
счетоводител

1. 02/92 23829, 0888 491 221 vo- 
sofia@comd.bg

2. 02/92 23829, 0884 608 409 
vo-sofia@comd.bg

за в. ф. 54170-Благоевград -
Подп. Петър Илиев Митев - началник на ВО
Благоевград

0889 510 025, 
vo-blagoevgrad@comd.bg

за в. ф. 52870-Кюстендил - мл.серж. 
Людмил Кечев

0896 710 105

за в. ф. 54580-Перник - м-р Виктор Якимов 0888 914 788

31 В.ф. 54090-Пловдив,
гр. Пловдив, 4000, ул."Велико
Търново" № 75

за в. ф. 54090-Пловдив - 
подп. Красимир Петов

0882 004 271

за в. ф. 54330-Пазарджик - 
мл.серж. Стоян Джамбаски - старши 
специалист II степен

0884100693, 
034/445 463

за в. ф. 54390-Кърджали - подп. 
Евгени Енчев

0887398350

mailto:catip@abv.bg
mailto:catip@abv.bg
mailto:s.lito@comd.bg
mailto:s.fmansi@comd.bg
mailto:vo-sofia@comd.bg
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населено място, пощенски 
код, адрес (улица, №)
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счетоводство)

Телефон, централа, факс/мобилен телефон, ел. 
поща

за в. ф. 54510-Смолян - 
мл.серж. Илия Велев

0886 533 800

32 В.ф.54710-Варна, гр. Варна, 
9000, ул."Тролейна" № 12

за в. ф. 54710 Варна - 1. 
капитан I ранг Светослав Попов - началник 
на ВО - Варна 
2. Елка Тонева

1.0887 796 522;
052/552090 - централа
2.0887 307 312 vo- 
vama@comd.bg

за в. ф. 54290-Добрич - капитан 
II ранг Бисер Бонев - началник на ВО- 
Добрич

0884 332 760

за в. ф. 52920-Търговище - мл. серж. 
Стефан Стефанов - старши специалист II 
степен

060162431;
0887 316 329 
vo-targovishte@comd.bg

за в. ф. 54570-Шумен - серж. Росен 
Райнов

0887 80 90 65

33 В.ф. 52510-гр. Плевен, 5800, 
ул. "Сан Стефано" № 43А

В.ф. 52510-гр. Плевен
1. мл. серж. Йордан Евгениев Йорданов

2. Драгомир Горанов

1. 0885 844 353; 
064/822 921, 
vo-pleven@comd.bg
2. 0885 450 504

за в.ф. 54260-Ловеч - мл. серж. 
Пламен Муков

0898 762 393

за в. ф. 52600-Враца- 
мл. серж. Тихомир Иванов

0886 083 838; 092/624 044 
vo-vratsa@comd.bg

за в.ф. 54550-Монтана- 
серж. Милена Средкова

0888 438 396; 
m.sredkova@comd.bg

за в.ф. 54650-Видин- 
мл. серж. Евгени Евгениев

0886 411 414; 094/600 754, 
vo-vidin@comd.bg

mailto:vo-vama@comd.bg
mailto:vo-vama@comd.bg
mailto:vo-targovishte@comd.bg
mailto:vo-pleven@comd.bg
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34 З.ф. 52440-Стара Загора, 
гр. Стара Загора, 6000, ул. 
"Свети Княз Борис" № 55

за в. ф. 52440-Стара Загора - 1. Димитър 
У[атев
2. Николинка Николова - главен 
счетоводител, бюджетен

1.0882 345 092 
2. 0886 363 658 
vo-starazagora@comd.bg

за в. ф. 54610-Бургас - подп. 
Данчо Мешлинков - началник на ВО-Бургас

0884 321 371

за в. ф. 52930-Сливен - подп. Иван 
Григоров Иванов - началник на ВО-Сливен

044/623 311; 
0884 697 251

за в. ф. 54250-Хасково-
подп. Петър Стамов Петков - началник ВО -
Хасково

0898 738 613

за в. ф. 54750-Ямбол - подп. Валери 
Пенков Христов - началник на ВО-Ямбол

0884 321 372

35 В.ф. 54180-Русе, 
гр. Русе, 7000, ул. 
"Княжевска" № 8

за в. ф. 54180-Русе -
1. серж. Тихомир Милков Камарашев
2. Десислава Миланова

088 454 1320, 
vo-ruse@comd.bg 
082/83 48 17

за в. ф. 54730-В. Търново - 
мл.серж. Иван Маринов Иванов

062/620400;
vo-velikotarnovo@comd.bg

за в. ф. 54440-Габрово - 
мл.серж. Генади Николаев Колев

066/505531,
0885 876 514, 
vo_gabrovo@abv.bg

за в. ф. 54760-Разград-
мл. серж. Пламен Енчев Петров

084/622686, 0898 449 564 
vo-razgrad@comd.bg

за в. ф. 54210-Силистра - 
мл. серж. Симеон Бенов

0884 230 679 
vo-silistra@comd.bg

mailto:vo-starazagora@comd.bg
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Приложение N° 8

Към договор N° УД- -__/ ____ .2021г.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПОД ФОРМА НА ЗАСТРАХОВКА

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)
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
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.
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, 
независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща обезщетението.
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.
6. 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.
7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка 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
8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в 
пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
10. 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:
10.1. Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея добавъци/анекси за 
удължаването й (ако има такива);
10.2. Връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с писмено 
уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с Министерство на 
отбраната договор за доставка и всички други необходими документи свързани с него, с изключение на 
тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон
12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 
застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен документ за платена 
застрахователна премия.
14. При представяне на гаранция за изпълнение под формата на застрахователна полица, в случай на 
отнемане на лиценза за застраховане на Застрахователя от съответния Орган за финансов надзор или поради 
друга причина, поради която представеното обезпечение стане невалидно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
представи ново валидно обезпечение за гаранция за изпълнение в някоя от формите, предвидени в чл. 111, ал. 
5 от ЗОП в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на писмено уведомление


