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   Приложение № 3  
              към писмо рег. № ………… 

 
 

ДОГОВОР 
 

№ УД 03- ................./..........2018 г. 
 
 Днес, ………...2018 г., в гр. София, между  

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, 

гр.София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано 

……………………………………………………………………, наричано по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

…………………, със седалище и адрес на управление – …………………, 

ЕИК …………., представлявано от ……………., наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

В изпълнение на Рамково споразумение № УД 03-18/12.12.2014г. се 

сключи настоящия договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави 

Акумулаторни батерии, наричани за краткост в договора „стока”, посочени по 

наименование, марка, техническа спецификация, количество, срок и място на 

доставка – съгласно Приложение № 1 към настоящия договор. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е …………… (……………..) лв. 

без ДДС и …………… (…………………….) лв. с включено ДДС. 

 (2) Цената на доставката на акумулаторните батерии по тип, техническа 

спецификация, марка, количество, единична цена и обща стойност са съгластно 

Приложение № 2 към настоящия договор.  

    (3) Единичните цени на стоките са твърди и не подлежат на промяна. 

 

Чл. 3 (1) Начин на плащане - по банков път, с платежно нареждане в 

срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на задълженията по 

конкретния договор и представяне на следните надежно оформени документи: 

- фактура, оригинал, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на 

военното формирование - краен получател; 

- приемо-предавателен протокол, оригинал, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и представител на военното формирование - краен получател; 

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/или 

складова разписка за приемане/предаване на материални запаси (съгласно 

Закона за счетоводството).  
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  ( 2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми по договора по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ …………………………………., 

както следва: 

Разплащателна сметка :…………………………………………………….. 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 4. Срокът за изпълнение на доставката – до 60 (шестдесет) дни от 

подписването на договора. 

Чл. 5. Място за изпълнение на доставката - съгласно Приложение № 1 към 

настоящия договор. 

ІV. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е 

валиден до окончателното изпълнение на задължения на страните по него. 

   V. КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ГАРАНЦИЯ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА И КОДИФИКАЦИЯТА. 

Чл. 7. Качеството на доставената стока трябва да съответства на 

изискванията, посочени в Приложение № 3 на настоящия договор. 
 

Чл. 8. (1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпросите на качеството е 

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

(2) Дейностите за оценка на съответствието на доставяните акумулаторни 

батерии с изискванията към тях, се определят от Институт по отбрана 

„Професор Цветан Лазаров”. 

(3) Оценката се извършва в съответствие с „Правилник за устройството и 

дейността на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” (обн. ДВ бр. 44 

от 10.06.2011 г., изм.и доп. ДВ бр. 35 от 12.04.2013 г., изм.и доп ДВ бр.82 от 

03.10.2014г., изм.и доп. ДВ бр.14 от 19.02.2016г. изм.и доп ДВ бр.33 от 

26.04.2016г.). 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя акумулаторните батерии, придружени със 

следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.  

2.Документ, удостоверяващ произхода на всяка партида на 

акумулаторните батерии, издаден от производителя. 

3.Инструкция за съхранение и експлоатация, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Декларация за съответствие на всички параметри на акумулаторните 

батерии с изискванията на техническите спецификации и изискванията на 

договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалент, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Гаранционни карти, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които съдържат 

гаранционен срок за съхранение и експлоатация. 



 3

Ако горепосочените документи са издадени на чужд език, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги представи и в заверен превод на български 

език. 

(5) При установяване на съответствие на доставените акумулаторни 

батерии с изискванията на договора, Институт по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров” изготвя „Протокол за оценка на съответствието“ – съгласно 

Приложение № 4 към настоящия договор. 

(6) При установяване на несъответствие на доставените акумулаторни 

батерии с изискванията на договора, Институт по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров” съставя „Констативен протокол” . Констативният протокол се съставя 

в 3 (три) екземпляра – за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за Институт 

по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”.  
 

Чл. 9. Гаранционните срокове за всеки отделен тип акумулаторна батерия 

са– съгласно чл.8 от Рамково споразумение № УД 03-18 / 12.12.2014г. 
 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качеството на стоката по 

време на гаранционния срок, освен в случаите на неправилно съхранение и 

експлоатация, съгласно инструкциите за съхранение и експлоатация. 
 

Чл. 11. (1) При констатиране на несъответствия от заложените качествени 

показатели по време на експлоатацията или съхранението на акумулаторните батерии, 

съответното военно формирование краен получател изпраща „Известие за 

несъответствие” (съгласно Приложение № 5 към настоящия договор) в срок до три 

работни дни от откриването им (но не по-късно от срока на гаранцията) до заявителя на 

акумулаторните батерии, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и  дирекция 

„Отбранителна аквизиция”. 

 (2) „Телеграма – известие за несъответствие” при констатирани липси и явни 

дефекти се изпраща до три работни дни след датата на издаване на Приемо-

предавателен протокол от потребителя. 

(3) Дирекция „Отбранителна аквизиция”, на основание Известие за 

несъответствие, предявява рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уточнява 

датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея. Времето за 

начало на анализа на причините, довели до несъответствието, не трябва да надвишава 

десет работни дни. 

(4) Дирекция „Отбранителна аквизиция” писмено уведомява потребителя за 

определените дата и място за извършване на анализ на причините, довели до 

рекламацията. 

(5) Комисия на потребителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва анализ на причините, 

довели до рекламацията. 

1. Резултатите от разглеждането на рекламацията се документират в „Акт за 

рекламация” (съгласно Приложение № 6 към настоящия договор). 
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2. Актът се подписва от комисията на потребителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. В случай че представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се яви при потребителя, 

комисията съставя едностранен „Акт за рекламация”. 

4. „Акт за рекламация” се изготвя от потребителя, като контролирани екземпляри 

се изпращат до заявителя на акумулаторните батерии, Институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров” и  дирекция „Отбранителна аквизиция”. 

(6) В случай, че комисията по ал. 5 не може да определи причините за 

несъответствието на акумулаторните батерии или има противоречие между комисията 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава със заповед на началника (комндира) на съответното 

военно формирование се назначава нова комисия. 

1. В състава на комисията се включват представители от заявителя на 

акумулаторните батерии, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и  дирекция 

„Отбранителна аквизиция”. 

2. При необходимост към комисията се привличат и други компетентни 

организации. 

3. Решението на комисията е окончателно. 

(7) Максималният срок за закриването на рекламацията е 30 (тридесет) 

календарни дни, като за начало се счита датата на издаването на „Акт за рекламация”. 

(8) Закриването на рекламацията се документира с „Акт за възстановяване” 

(съгласно Приложение № 7 към настоящия договор), който се съставя от комисия на 

потребителя. 

1. Контролирани екземпляри от „Акт за възстановяване” се изпращат до 

заявителя на акумулаторните батерии, Институт по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров” и дирекция „Отбранителна аквизиция”. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява Институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров” за анализа на причините, довели до несъответствието, както и за 

предприетите коригиращи действия за повторното им недопускане. 

(9) В случаите, когато комисиите по ал. 5 или ал. 6 констатират, че причината за 

несъответствието е свързана с неправилна експлоатация и/или съхранение, заявителят 

предприема коригиращи действия с цел недопускане повторно на несъответствието. 
 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да изисква изпълнението на доставката в срока, по реда и при 

условията, договорени между страните. 

(2) Да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящия договор. 

          (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на стоката в 

случай, че част от нея или изцяло не съответства на договореното качество и 

комплектовка, за което се съставя констативен протокол.  

          (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на стоката, която да е в 

съответствие с изискванията на договора. 
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Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) След получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата на 

доставка да осигури свои представители за получаване на стоката, предмет на 

договора. 

(2) Да плати цената в размера и според условията, посочени в договора, 

когато доставката е изпълнена в договорените количество, качество и 

комплектовка. 

 (3) Да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при 

съхранението и експлоатацията на акумулаторните батерии. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи посочената в договора 

сума, когато доставката е извършена, съгласно уговорените условия. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1). Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Института по отбрана „Проф. Цетан 

Лазаров“ 5 (пет) работни дни предварително за датата на доставка. 

Уведомлението да съдържа всички данни за стоката (партида, наименование, 

количество), което е основание за издаване на нареждане за приемане на 

стоката от военното формирование-краен получател.  

(2) За своя сметка да достави и предаде стоката до военното 

формирование краен получател и да подпише приемо – предавателен протокол 

и акт за приемане и предаване на дълготрайни активи ПФПСД 001 и/ или 

складова разписка за приемане/ предаване на материални запаси /съгласно 

Закона за счетоводството/. Ако стоката е от внос, да приключи митническия 

режим по вноса на територията на Европейския съюз за своя сметка, като 

заплати дължимите мита, данъци и такси при извършване на доставка до 

военното формирование-краен получател; 

(3) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до документите, свързани 

с изпълнението на настоящия договор; 

(4) Да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, 

станала му известна при или по повод изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор; 

(5) Да не използва информация, станала му известна при или по повод 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор, с цел да 

облагодетелства себе си или трети лица; 

(6)В качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички условия, посочени 

в настоящия договор и рамково споразумение № УД 03-18/12.12.2014 г.; 

(7). При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, последният 
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уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след 

настъпването на тези обстоятелства. 

 (8) Да достави стоката нова (новопроизведена), неупотребявана, съгласно 

съответната техническа спецификация, по количество, качество, място и в срок, 

посочени в настоящия договор.  
  

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и 

законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки по 

настоящия договор. 
 

Чл. 17. (1) За кодифицирането на стоката, предмет на настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на Органа по кодификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – дирекция „Отбранителна аквизиция”, в срок от 10 (десет) 

дни преди доставката, Стоковите номера по НАТО (НСН) за материалните 

средства (стоката), предмет на договора.  

(2). В случаите, когато материалните средства (стока) не притежават 

присвоени  НСН или НСН-те са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се 

задължава да предостави пълен обем техническа информация, необходима за 

тяхната идентификация и кодификация, съгласно принципите на 

Кодификационната система на НАТО. Информацията се предоставя чрез 

попълване на Заявка за кодифициране на изделие по образец, утвърден от 

министъра на отбраната, съгласно чл. 10, ал. 1 от ПМС 11/26.01.1999 г. за всяко 

материално средство по (http:www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCOD 

webpage.htm ). 

(3). В случаите, когато доставката на отбранителни продукти, се 

извършва на повече от един етап, за всеки един етап да се изпълняват 

горепосочените изисквания. 

(4). В случай, че кодифицирането на материални средства изисква 

предоставяне на техническа информация и от поддоставчици по договора, 

включително и такива от трети страни, които не са членки на НАТО, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури същата на Органа по кодификация. 

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 18. (1) Като гаранция за изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя към момента на подписване на договора парична гаранция, внесена 

по сметка на дирекция "Финанси"-МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 

96 BNBG 9661 3300 1522 01, в размер на 3 % (три процента) от общата 

стойност на договора без ДДС, или безусловна и неотменима банкова гаранция 

в същия размер.  

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е със срок не по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнението на договора.  
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(3) Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на 

точното и своевременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

настоящия договор.  

(4) При евентуално забавяне в изпълнението на задължения по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължава гаранцията. 

(5) Върху посочената гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни след крайния срок за изпълнението на договора, като има право 

да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при 

изпълнение на задълженията по договора. 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ. 

Чл.19. В случай на забавяне при изпълнението на конкретния договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, частично или 

пълно неизпълнение на договора в размер на 0,02 % (нула цяло нула два процента) 

от стойността на забавената част за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет 

процента) от общата стойност на договора без ДДС, ако неизпълнението не 

попада в хипотезата на чл.19. 
 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02 % (нула цяло 

нула два процента) от стойността на рекламираните изделия за всеки просрочен 

ден в случай, че не изпълни в срок предвиденото в Акта за рекламация, но не 

повече от 5 % (пет процента) от договорната стойност на рекламираните изделия 

без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на договорната стойност на 

рекламираните изделия, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно 

с обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката. 
 

Чл. 21. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от 

правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

           

ІX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 22. (1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на 

непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат 

разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон и Закона за обществените 

поръчки. 

(2) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение 

на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало 

вследствие на непреодолима сила. 

(3) Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от 

извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

(4) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради 

непреодолима сила, в седемдневен срок уведомява писмено другата страна в 
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какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 

изпълнението на договора, като представя удостоверение от компетентния 

държавен или общински орган за наличието на такава. 

(5) При неуведомяване, страната не може да се позовава на 

непреодолима сила. 

(6) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е 

била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства. 

 

X. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 23. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните 

обстоятелства: настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 

договореното в него, прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без 

правоприемство, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този 

случай страните уреждат с протокол насрещните вземания, възникнали по време на 

неговото действие. 
 

Чл. Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЯТ може едностранно да прекрати договора, след 

отправяне на 14-дневено писмено предизвестие до изпълнителя, без да търпи 

неустойки и санкции за това. 

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора едностранно, без 

предизвестие с уведомление, отправено до другата страна, 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 сила от 01.07.2016 г.). 

 (2) При прекратяване на договора по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

връщане на депозита и заплащане на извършените работи, а получените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания подлежат на незабавно възстановяване заедно със 

законната лихва. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл. 26. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се 

извършват в писмена форма, като формата се счита спазена и при съобщения по 

факс. 

Чл. 27. Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми 

незабавно другата страна. В противен случай последната не отговаря за 

неполучени съобщения. 

Чл. 28. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора се 

решават чрез преговори между страните, а в случай на непостигане на съгласие 

по съдебен ред, съгласно българското законодателство. 
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Чл. 29. За целите на този договор и водене на кореспонденция, адресите 

за контакт на страните са следните 

 
От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
……………………………………………………………………………....... 

От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………………………………………….......................... 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните 

 
1. Приложение № 1 – Спецификация за наименованието, марка, ТС, 

количество, срок и място на доставка – 1 (един) лист; 
2. Приложение № 2 – Еденични цени и обща стойност на договора за доставка 

на акумуаторни батерии – 1 (един) лист; 
3. Приложение № 3 – Техническо предложение – 1 (един) лист; 
4. Приложение № 4 – Протокол за оценка на съответствието– 1 (един) лист; 
5. Приложение № 5 – Телеграма известие за несъответствие – 1 (един) лист; 
6. Приложение № 6 – Акт за рекламация – 2 (два) листа; 
7. Приложение № 7 – Акт за възстановяване – 1 (един) лист. 
8.Приложение № 8 – Техническа спецификация. 
 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

 
 

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

(ТОДОР ГЕЛЕВ) 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ “ 

 
.................................................................................... 
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Приложение № 1 
Към Договор № УД 03-............/..............2018г. 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Наименование, марка, ТС, количество, срок и място на доставка 

 
 

 
 
№ 

Наименование на стоката – 
тип на акумулаторната 

батерия и марка 
ТС 

Кол. 
(брой) 

Срок на 

доставка 

(от датата 

на 

сключване 

на договора) 

Място на доставка 
(военно формирование) 

 

1. 

Акумулаторна батерия 
2х40 -160Аh - ТС В 
01.1151.12 ,марка……… 

 

ТС В 
01.1151.12 

2 

 
 
2 броя – ВФ 52370 -
Негушево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 
 

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

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

 
(ТОДОР ГЕЛЕВ) 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ 

 
 
 

.................................................................................... 
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Приложение № 2 
Към Договор № УД 03-............/..............2018 г. 

 
 

Единични цени и обща стойност на договора  
за доставка на акумулаторни батерии за електрокари 

 
 

№ 
 

Наименование на стоката – тип на 
акумулаторната батерия, ТС, 

марка. 

Кол. 
(брой) 

Един. цена 
без ДДС 
(лева) 

Стойност 
без ДДС 
(лева) 

1. 

Акумулаторна батерия 2х40 -
160Аh  -  ТС В 01.1151.12, 
марка………………. 

2 

  

Обща стойност в лева без ДДС:  

20% ДДС:  

Обща стойност на договора в лева с ДДС:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 
 

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

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

(ТОДОР ГЕЛЕВ) 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“ 

 
 
 

................................................................................. 
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Приложение № 3 
Към Договор № УД 03-............/..............2018 г. 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

 „Акумулаторни батерии  за електрокари“ 
 

 
 

№ 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП и МАРКА 

 
 

      ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. 

Акумулаторна батерия 2х40 -160Аh     
ТС В 01.1151.12 ,марка……… 

 
ТС В 01.1151.12 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 
 

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

.............................................................. 
(ТОДОР ГЕЛЕВ) 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“ 

 
 
 
................................................................................. 
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Приложение № 4 
Към Договор № УД 03-............/..............2018 г. 

 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 
 

П Р О Т О К О Л 
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

№ 
 
Днес, ………………. г., комисия в състав: 
Председател ………………………… от Института по отбрана – МО 
и членове: 
1. 
2. 
3. 
на основание договор № ………………. се събра за установяване на 

съответствието на качеството на ………………………….. . 
Продуктът е доставен по договор № ………………….. г., сключен между 

………………………. (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и …………………… (ИЗПЪЛНИТЕЛ). 
След ............ (изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството, 

като проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, измерване на извадка 

от доставеното количество и др.), комисията установи, че доставените продукти 
отговарят на изискванията на ……………….. (договор № ......, ТС № ......, разрешение 

за отклонение), въз основа на което: 
 

ПРЕДЛАГА: 
На потребителя да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и 

експлоатация по предназначение. 
Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните 

приложения: 
(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания, 

гаранционна карта и др. документи) 

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

за ………………. . 
 
 
Комисия: 
Председател: 
Членове: 
1. 
2. 
3. 
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Приложение № 5 
Към Договор № УД 03-............/..............2018 г. 

 
 

ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 
 
 

ДО 
Началника на ................................. 

(заявител) 
 

Директора на дирекция 
„Отбранителна аквизиция“ 
…………………………………..... 

 

Директора на Институт по отбрана     
„Професор Цветан Лазаров“ 
…………………………………….. 

 

Директора на дирекция 
„Логистика” 
……………………………………….. 

 
 

Уведомявам Ви, че по време на ……………….……………………. 
(съхранение, експлоатация) 

на продукт.......................................................................................................... , 
са констатирани следните несъответствия: ................................................... 
................................................................................................................................ 

Продуктът е доставен по договор № .................................... с гаранционен 
срок от ...................................., в продължение на ...................... месеца, и е 
въведен в експлоатация от ..................................................... . 

На основание на горепосоченото и в съответствие с договор № 
..........моля, дирекция „Отбранителна аквизция“ да разкрие процедура за 
предявяване на рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
 

Командир (началник) 
на военно формирование ............................... 
……………………………............................... 

(звание, подпис, фамилия) 

 
 
Отпечатано в .............. екз. 
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Приложение № 6 
Към Договор № УД 03-............/..............2018г. 

УТВЪРЖДАВАМ: 
Командир (началник) 
на военно формирование .................... 
................................................................ 

(звание, подпис, фамилия) 

................................ г. 
 

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

за ....................................................................................................................... 
(наименование на несъответстващия продукт) 

Комисия, назначена със заповед № ............../..................... г. на командира 
(началника) на военно формирование............................, в състав: 

Председател: ..................................................................................... 
и членове: ........................................................... от ...............................; 
.............................................................................. от ...............................; 
.............................................................................. от ...............................; 
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените 

характеристики на продукта. 
 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 
1........................................................................................................................ 

(наименование продукта) 

серия ..........................., произведен/доставен от производител/изпълнител по 
договор № ..................... между Министерството на отбраната и ............. 
.................................................................................................................... с 
гаранционен срок................. месеца, в сила от .................................................. 
............................................................................................................................... 

(дата на производството, доставка и др.) 
 

2. Експлоатация на продукт............................................................ 
 (посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на 

формуляра) 
 

3. Описание на несъответствието на продукт........................... 
................................................................................................................................ 
(дата и обстоятелства, при които е открито несъответствието кратко описание на последния, 

предполагаеми причини и последствия от несъответствието) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Въз основа на изложеното комисията Реши: 
1. Продуктът не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на 

.......................................................................................................................... 
(замяна с нов: посочва се къде трябва да се извърши той – в експлоатиращото формирование 

или при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора) 
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2. Несъответствието е вследствие на ............................. 
................................................................................................................................. 

(производство, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 

3. За възстановяване на продукта е необходимо ......................... 
................................................................................................................................. 

4. Замяната на продукта да се извърши за сметка на ................. 
................................................................................................................................. 

(изпълнител по договора, експлоатиращото формирование, структура) 

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
по договора в срок от ....................... до ........................... (да извърши пълна 
замяна на продукта; да предостави отделни количества – посочват се какви; да 
се изплати стойността за възстановяването на отбранителния продукт и др.) 

 

Допълнителни данни: 
а) продуктът е в съхранение/въведен в експлоатация ............................ 
б) продуктът е доставен по договор № .............../...................................., 

и е получен по ………………………………………………………............... 
(фактура, приемо-предавателен акт и др. №..................... от ................./ .............. /......... г.) 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора се задължава писмено да уведоми 
директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ до 10 (десет) дни след 
закриване на рекламацията, за анализа на причините, довели до 
несъответствието, и за предприетите коригиращи действия за повторно 
недопускане на несъответствие. 

 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на 
рекламацията .......................................................................................... 

(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.) 
 

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора: 
________ / __________ / 

подпис / фамилия 

 
Комисия на потребителя: 
Председател: 
________ / __________ / 

подпис / фамилия 
 

Членове: 
________ / __________ / 

подпис / фамилия 

________ / __________ / 
подпис / фамилия 

________ / __________ / 
подпис / фамилия 
 

Забележка: Актът се изготвя в 6 екз. и се изпраща по разпределение. 
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Приложение № 7 
Към Договор № УД 03-............/..............2018 г. 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 
Командир (началник) 
на военно формирование .................... 
................................................................ 

(звание, подпис, фамилия) 

................................ г. 
 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
 

1. На основание рекламационен акт № ............/................ г. 
2. ................................................................................................................  

(наименование на продукта) 

3. ............................................................................................................... . 
(наименование) 

4. Дата на откриване на несъответствието ............................................  
5. Описание на несъответствието ............……………………………. . 
7. Извършени са следните дейности ..................................................... . 
8. Продуктът е възстановен със средствата на: 
- изпълнител по договора ........................................ гр. ........................, 
- потребител ........................................................................................... , 

(ненужното се зачертава) 

и е пломбиран с печат № .................................................................................... . 
9. Възстановеният продукт е приет от .................................................. 

(звание и фамилия на представителя на потребителя) 

Продуктът се счита възстановен и годен за ……………... 
………………………………………………………………………………... . 

10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на продукта. 
Разходите по възстановяване на продукта са за сметка на 

………............................................................................................................... 
 

Представител на       Представител на 
потребителя:       изпълнителя по договора: 
________ / __________ /     ________ / __________ / 

подпис / фамилия       подпис / фамилия 
Печат         Печат 

 
 
Забележка. Редът за оформяне и адресиране на акта за възстановяване е 

същият както при акта за рекламация. 
 


