
Д О Г О В О Р 

(проект) 

№ …………./............................ г. 

 

Днес, ….......2020 год., в гр. София между  

1. Министерство на отбраната на Република България с адрес: гр. София, 1092, ул. 

“Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от Красимир Дончев Каракачанов - 

министър на отбраната на Република България, наричано по–долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. ……….......... със седалище и адрес на управление: ..........................,  

ЕИК………...………., представлявано от ……………………….. (длъжност) с ЕГН 

.......................... , наричано по – долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 

открита с Решение № ___/___.___.____ г. на основание чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на 

Решение № ___/___.___.____ г. на Възложителя за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да достави: „Радиолокационна станция за разузнаване и наблюдение на 

земни цели“, наричани за краткост „стока“. 

(2) Наименованието и количество на стоките за доставка са съгласно Предложение за 

изпълнение на поръчката – Приложение № 2 и ценовото предложение – Приложение № 1 

към настоящия договор. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Общата стойност на договора е ……... (с думи) лева без вкл. ДДС и 

………… (с думи) с вкл. ДДС и включва всички разходи по изпълнението на предмета на 

поръчката. 

(2) Общата стойност и единичните цени, посочени в ценовото предложение - 

Приложение № 1 към договора, са окончателни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в български лева. 

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2 от договора 

по банков път, с платежно нареждане, по сметка IBAN …………………………………. , 

BIC …………… на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на 

документите, удостоверяващи изпълнението на доставката съгласно чл. 4 от настоящия 

договор. 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора след представяне от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи: 

1. Фактура – оригинал, надлежно оформена и подписана от представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ръководителя на крайния получател; 

2. Приемо - предавателен протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и ръководителя на крайния получател; 

3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка за 

приемане/предаване на материални запаси (съгласно Закона за счетоводството). 

ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 



Чл.5. Срокът на договора е …… (……………….) календарни дни, считано от датата 

на сключване на договора. (съобразно предложението на участника избран за 

изпълнител) 

Чл.6. Място за изпълнение на доставката: 

Военно формирование 38640 – гр. Казанлък; 

Военно формирование 54100 – гр. Ямбол. 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл.7. Правото на собственост и риска върху стоката преминават върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставката до крайния получател и подписването на приемо – 

предавателен протокол. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с 

грижата на добър търговец и да упражнява всичките си права с оглед защита интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката нова, в оригинална заводска 

опаковка и с маркировка на производителя, неупотребявана, нерециклирана и не спряна от 

производство.  

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката по количество, качество и в 

срок, уговорени в настоящия договор. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомление за готовността си да 

извърши доставка най-малко 7 (седем) работни дни преди датата на доставката. 

Уведомлението за готовност за доставка се изпраща с копие до Института по отбрана (на 

факса посочен в чл. 20 от настоящия договор) и до дирекция „Обществени поръчки в 

отбраната“.  

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да достави и предаде стоката 

до крайния получател и да подпише приемо - предавателен протокол. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, когато е 

обявил в офертата си ползването на подизпълнител.(текстът ще остане когато е приложим) 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със становище дали 

оспорва плащанията по искането или част от тях като недължими, в случаите по чл. 66, ал. 

7 от ЗОП. (текстът ще остане когато е приложим) 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането 

заедно със становището по ал. 3 в 15-дневен срок от получаването му. (текстът ще 

остане когато е приложим). 

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (текстът ще 

остане когато е приложим)  

VI. КОДИФИКАЦИОННА КЛАУЗА 

Чл.13. (1) За кодифицирането на стоката, предмет на настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока, указан в чл. 5, да предостави на Органа по 

кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - дирекция „Обществени поръчки в отбраната”, не по -

късно от 10 дни преди извършване на доставката - Стоковите номера по НАТО (НСН) за 

материалните средства, предмет на доставка по договора. 

(2) В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени НСН-и 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 кодификация по образец, утвърден от министъра 

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

поотделно. 

(Образец 2/http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODwebpage.htm). 

(3) В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква предоставяне на 

техническа информация и от поддоставчици по договора, включително и такива от страни, 

които не са членки на НАТО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури същата на 

Органа по кодификация. 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ „Обществени поръчки в отбраната“ е 

длъжен след получаване на уведомлението по чл. 11 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата на 

доставка, да информира представители на крайните получатели за получаване на стоката, 

предмет на настоящия договор. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената в размера и според условията, 

посочени в чл. 2, чл. 3 и чл. 4 от настоящия договор, когато доставката е изпълнена в 

договорените количество, качество и срок. 

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на доставката, в случай 

че част от нея или изцяло не съответства на договореното качество. 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации по договора за 

количествени и качествени несъответствия при условията на раздел VІІI от договора. 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от сумата на гаранцията за 

изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия 

договор, поради пълно или частично неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VIII. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.19. Доставяната стока предмет на договора, трябва да съответства на 

техническите и функционалните изисквания, посочени в Приложение № 2, неразделна 

част от договора. 

Чл.20. (1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на контрола на 

качеството (оценка на съответствието) е Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” 

с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, факс: 02/92 21 808. 

(2) Оценяване на съответствието на доставяните продукти се извършва от комисия, 

съставена от представители на Институт по отбрана (ИО), изпълнителя и крайния 

получател. Комисията се сформира от директора на Институт по отбрана в срок до 5 (пет) 

работни дни след получаване в ИО на уведомление за готовност за доставка от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(3) При констатирано съответствие на доставените стоки с изискванията на договора, 

комисията по ал.2 изготвя „Протокол за оценка на съответствието“ (Приложение № 6). 

(4) При констатирано несъответствие на доставените стоки с изискванията по 

договора, комисията по ал.2 изготвя Констативен протокол и стоките не се предлагат за 

приемане от крайния получател. 

(5) Протоколът по ал. 4 се подписва от членовете на комисията по ал. 2. В случай, че 

член на комисията не е съгласен с направените в протокола констатации, същия го 

подписва с особено мнение, което прилага към констативния протокол в писмена форма. 

(6) В случаите по ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени несъответстващите 

на изискванията стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, в срок 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) Утвърденият Протокол за оценка на съответствието е основание за съставяне и 

подписване на приемо-предавателен протокол. 



Чл.21. (1) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на комисията по чл. 20, ал. 

2, следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ качеството на стоката, издаден от производителя. 

2. Декларация за съответствие с изискванията на договора: БДС EN ISO/IEC 17050 

или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Гаранционна карта на стоката, с упоменати номер, партида или друго, 

идентифициращо доставената стока, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Всички документи на чужд език да бъдат придружавани с превод на български 

език. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава гаранционни карти за доставената стока, като 

гаранционният срок за: ………..….. е …… (…………………) месеца, считано от датата на 

подписване на приемо - предавателния протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител 

на крайния получател. 

Чл.23. (1) Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за настъпили дефекти само в случай, че 

дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване инструкциите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за експлоатация. 

(3) Не подлежат на рекламация изделия, показали дефекти в резултат от неспазване 

на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в документацията за нейното 

използване. 

(4) В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ техниката, изготвя 

Телеграма - известие за несъответствие (Приложение № 3 към договора) до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предявяване на рекламация. В нея се уточняват датата и мястото за 

извършване на анализ на причините, довели до рекламацията, и за изготвяне на Акт за 

рекламация. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предявена рекламация да определи и изпрати 

свои представители за извършване анализ на причините, довели до отклонението от 

качествените характеристики на изделието, и за изготвяне и подписване на Акт за 

рекламация. 

(6) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, (Приложение № 4 към 

договора). Актът се подписва от представители на потребителя, експлоатиращ изделието, 

и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(7) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за рекламация. 

(8) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на 

потребителя, експлоатиращ техниката и представител на изпълнителя на Акт за 

възстановяване, (Приложение № 5 към договора). 

(9) Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните изделия, са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) Задължението за своевременното организиране на дейностите по решаване на 

рекламациите e на потребителя. 

IX. НЕУСТОЙКИ 

Чл.24. (1) В случай на неизпълнение на задължението да достави стоката в срока по 

чл. 5 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0,5 

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

забавената част без ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на 

рекламираната стока за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок предвиденото 

в Акта за рекламация, но не повече от 5 % от договорната стойност на рекламираната 

стока без ДДС.  



(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на договорната стойност на 

рекламираната стока, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с 

обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава в плащането на договорената 

цена в размер на законната лихва, но не повече от 5 % от стойността на забавеното 

плащане след изтичане на срока по чл.3 от настоящия договор. 

X. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.25. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписване на договора …… (внесена парична сума, 

банкова гаранция или 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя – (формата се избира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) в размер на 

……… (…………………) лева, представляващи 5 % (пет процента) от стойността на 

договора без ДДС. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от гаранцията за изпълнение в размер на 60 

% от стойността й, равняваща се на ….. (……..) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след 

приемане на доставката на стоката и подписване на Приемо-предавателния протокол, при 

условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за 

задържането им; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ окончателно освобождава остатъчната сума по гаранцията в 

срок от 60 (шестдесет) календарни дни, след изтичане на гаранционния срок на стоката, 

посочен в чл.22 от настоящия Договор, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил 

всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са 

настъпили условия за задържането им. 

(4) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и своевременно 

изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(5) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция, изискването е 

банковата гаранция да бъде безусловна и неотменима, като текстът й се съгласува 

предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Изискванията към гаранцията за изпълнение под формата на застрахователна 

полица са съгласно Приложение № 7 към настоящия договор. 

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да 

било други плащания върху сумата по представената гаранция за изпълнение , независимо 

от формата, под която е представена.  

Чл.27. В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за 

изпълнение по чл.18 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 

(четиринадесет) дни да допълни своята гаранция до размера й, уговорен в чл. 25, ал. 1 от 

настоящия договор, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да 

застрахова отговорността си до размера в чл. 25, ал. 1 от настоящия договор.  

Чл. 28. Сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: дирекция „Финанси“– МО, Българска 

Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

Чл. 29. 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, Изпълнителят следва да представи ново валидно обезпечение в някоя от 

формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП след получаване на писмено уведомление от 

Възложителя, в който е посочен срок за изпълнение на това задължение. 



XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.30. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

своите задължения по настоящия договор ако неизпълнението е възникнало като пряко 

следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, 

блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. 

Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от 

компетентен държавен орган. 

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в тридневен срок от 

настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. 

При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима 

сила. 

(3) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила. 

XІI. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 31 (1) Договорът се прекратява: 

1. С изтичане на срока на договора. 

2. С изпълнение на задълженията на страните по договора. 

3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, с предизвестие 

от 15 /петнадесет/ дни. 

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 

15 /петнадесет/ - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

5. Незабавно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с прекратяване на юридическото лице на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страна по договора, без правоприемство. 

6. При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на 

обединението. (когато е приложимо) 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 дни. 

2. Не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договора, констатираните 

недостатъци. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 /петнадесет/ 

дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост 

от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на предизвестието дейности по изпълнение на 

договора. 

(4). Договорът ще бъде прекратен 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. В този случай не се дължи връщане на 

гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените доставки, а получените 

плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. 

XІIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл. 32. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от страните.  

Чл. 33. Изменение по договора се допуска само в случаите указани в Закона за 

обществените поръчки. 



Чл. 34. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в 

писмена форма, която се счита спазена и когато съобщението се изпраща по факс. 

Чл. 35. Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно 

другата страна в 10-дневен срок. В противен случай последната не отговаря за неполучени 

съобщения. 

Чл. 36. 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. 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

Приложения: всичко …… (……….) листа, некласифицирана информация, 

неразделна част от договора. 

 

1. Приложение № 1 – Ценово предложение ….. (…….) листа; 

2. Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчка ….. (…….) листа; 

3. Приложение № 3 – Телеграма – известие за несъответствие, ….. (…….) листа; 

4. Приложение № 4 – Акт за рекламация, ….. (…….) листа; 

5. Приложение № 5 – Акт за възстановяване, ….. (…….) листа; 

6. Приложение № 6 – Протокол за оценка на съответствието, ….. (…….) листа; 

7. Приложение № 7 – Изисквания към гаранцията за изпълнение, представена под 

формата на застрахователна полица ….. (…….) листа; 

 

 

АДРЕСИ ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ: 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Дирекция "Обществени поръчки в отбраната“ 

гр. София, ул. "Иван Вазов" №12 

Тел.:  02 9220642; факс: 02 9515169 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ"  

 

ТОДОР  МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Към договор № __________ / ___ . ___ . 20___ г. 

 

 

(Приложение № 1 към договора е копие на ценовото предложение на избрания за 

изпълнител участник, с който Възложителят сключва договор). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Към договор № __________ / ___ . ___ . 20___ г. 

 

 

 

(Приложение № 2 към договора е копие на предложението за изпълнение на поръчка 

на избрания за изпълнител участник, с който Възложителят сключва договор). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Към договор № __________ / ___ . ___ . 20___ г. 

 

 

 

ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

№ ………./___.___._____ г.  

 

          ДО ……………………………… 

 

 

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

съхранение, експлоатация 

на продукт ................................................................................., 

……………………………………………………..(номер, партида или друго, 

идентифициращо изделието) 

са констатирани следните несъответствия (дефекти): 

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

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

 

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 на 

___.___._____ г. да изпратите Ваш/и представител/и на ………………………………. за 

извършване на анализ на причините,  

(посочва се мястото) довели до рекламацията и изготвяне на Акт за рекламация. 

 

 

Командир (началник)  

на в.ф. ............................................ 

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

              звание, подпис, фамилия 

Отпечатано в ............ екз. 

 

Изготвя се от потребителя, експлоатиращ (съхраняващ) техниката, в случай на 

рекламация. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Към договор № __________ / ___ . ___ . 20___ г. 

 

Екз. № ........ 

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. ................................... заводски № .......................... серия ............................., 

       (наименование на продукта и друго идентифициращо изделието) 

доставен от изпълнител ................................................................................ 

по Договор № .............. между Министерството на отбраната и .......................................... 

с гаранционен срок ...................... месеца, в сила от ............................................................... 

дата на производството, доставка и др. 

От началото на експлоатацията, продуктът е отработил ....................... часа. 

 

2. Описание на дефекта на продукта 

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

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

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, 

предполагаеми причини и последствия от дефекта) 

 

3. Списък на дефектиралите агрегати и части 

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

Въз основа на изложеното комисията 

РЕШИ: 

1. Продуктът не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на  

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



(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той - в 

експлоатиращото поделение или при изпълнителя по договора) 

 

2. Дефектът е вследствие на ............................................................................................. 

(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 

 

3. За възстановяване на отбранителния продукт са необходими следните резервни части и 

материали 

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

 

4. Замяната (ремонтът) на продуктът да се извърши за сметка на  

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

(изпълнител по договора, експлоатиращото поделение, структура) 

 

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по договор № 

…………….. в срок от ....................... до ........................... да възстанови работоспособността 

на продукта. 

 

6. Рекламацията да се счита за закрита с двустранното подписване от представители на 

потребителя, експлоатиращ техниката, и представител на Изпълнителя на Акт за 

възстановяване.  

 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията   

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

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

                                                                                               

Комисия на потребителя: 

    

 

________ / __________ /                                                                         Председател:  

 ________ / _________ / 

   подпис                  

фамилия 

Членове:  ________ / _________ / 

________ / _________ / 

________ / _________ / 

________ / _________ / 

                                                                                     подпис                фамилия  

 

Представител на Изпълнителя по договора (в случай, че такъв е присъствал) 

…………………………………………………………………………….. 

(подпис, име, презиме, фамилия)      

 

Отпечатано в …… екземпляра: 

Екз.№ ….. за ………. 

Копие за ………......  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Към договор № __________ / ___ . ___ . 20___ г. 

 

Екз. № ........ 

УТВЪРЖДАВАМ 

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) 

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ .................... 

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

звание, подпис, фамилия 

................................ г. 

 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

1. На основание Акт за рекламация № ............/................ г. 

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

наименование на повредения продукт 

2. Дата на откриване на неизправността 

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

3. Отработени часове: 

от началото на експлоатацията - 

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

от предишен дефект - 

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

4. Описание на неизправността 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Извършени са следните ремонтни дейности 

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

6. Възстановеният продукт е приет от 

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

                             звание и фамилия на представителя на потребителя 

 

7. Продуктът да се счита за възстановен и годен за експлоатация, считано от ……… г. 

8. Разходите по възстановяване на продукта са  

за сметка на: ……………… 

9. С двустранното подписване на настоящия Акт, рекламацията се счита за закрита. 

 

Представител на изпълнителя по договора       

________ / __________ /                                                                                           (подпис, име, 

презиме, фамилия) 

 

Представител на потребителя: 

________ / __________ /                                                                                           (подпис, име, 

презиме, фамилия) 

 

 Отпечатано в …… екземпляра: 

Екз.№ ….. за ………. 

Копие за ………......   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Към договор № __________ / ___ . ___ . 20___ г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

П Р О Т О К О Л 

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

№ .............................................. 

 

Днес, ... ... ...... г., комисия в състав: 

Председател: ............................................... от Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров” 

и членове: 1. ................................. от ....................... (Заявител/Потребител) 

2. .............................. от ....................... (Изпълнител по договора) 

на основание Договор № ............................. и Правилник за устройството и дейността на 

Института по отбрана (обн. ДВ, бр. 44 от 2011 г.), се събра за установяване на 

съответствието на доставените изделия, както следва: 

 

№ Наименование Мярка К-во Сериен № 

     

     

     

 

Продуктите са доставени по Договор № .............................., сключен между 

Министерство на отбраната (възложител) и .............................. (изпълнител). 

След външен оглед и проверка на съпроводителните документи комисията 

установи, че доставените продукти отговарят на изискванията на Договор № 

................................., въз основа на което 

ПРЕДЛАГА: 

Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и експлоатация по 

предназначение. 

Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са копия на следните 

документи: 

1. ................................................ 

2. ................................................ 

3. ................................................ 

 

Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднакви екземпляра, по един за 

Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров”, дирекция „Обществени поръчки в отбраната”, 

..................................... (Заявител/Потребител) и ....................................... (Изпълнител по 

договора). 

 

Комисия: 

 

Председател:  .............................. /.................../ 

Членове:  1. ..................... /.................../ 

2. ........................... /.................../ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Към договор № __________ / ___ . ___ . 20___ г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

към 

ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕНА ПОД ФОРМАТА НА 

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).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, 

като копие на платежния документ се представя 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, 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, 

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 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 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. 

 

 

 


