
 

 

 

Приложение № 2 

 

 

ЧАСТ III. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

 

с предмет: “ НАЕМ НА САМОЛЕТ С ЕКИПАЖ НА „МОКЪР ЛИЗИНГ“ ЗА НУЖДИТЕ НА 

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.” 

 

 

         

Днес................................., между: 

 

 АВИООТРЯД 28, със седалище и адрес на управление гр. София, Летище София,  

ЕИК 129009105, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, представлявано от Тодор Николаев 

Коджейков- Генерален директор и Иван Димитров Георев – Главен счетоводител, директор 

дирекция АФДУС, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

 

и 

 

............., със седалище и адрес на управление ............ .., Идентификационен номер ......................., 

представляван от ...... ................. - ............ .., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение №.................. за избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Наем на самолет с екипаж на „мокър 

лизинг“  за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 

2018 г.“, се сключи настоящия договор  за следното: 

 

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

възнаграждение и при условията на този Договор, следната услуга:  

Предоставяне под наем на въздухоплавателно средство (самолет) с правоспособен персонал 

при условията на мокър лизинг (ACMI- самолет, екипаж, поддържане на постоянната летателна 

годност и техническо обслужване, и застраховка) с......................(минимум сто и тридесет) седящи 

места, за изпълнението на следните полети: 

1.1. На 17 май 2018 г. , 7.00 ч. от летище Завентам, гр. Брюксел до летище Пловдив, гр. 

Пловдив; 

1.2. На 19 май 2018 г., 17.00 ч. от летище Бургас, гр. Бургас до летище Завентам, гр. Брюксел; 

1.3. На 30 май 2018 г., 8.30 ч. от летище Завентам, гр. Брюксел до летище София, гр. София; 

1.4. На 02 юни 2018 г., 18.00 ч. от летище Бургас, гр. Бургас до летище Завентам, гр. 

Брюксел.  

 

(2) При необходимост, дължаща се на промяна в програмата на лицата, които ще пътуват, е 

възможна промяна в датите и часовете на полетите, посочени в ал.1, за което Възложителят 

незабавно информира Изпълнителя.  

(3) Полетите, посочени в ал.1, ще бъдат изпълнявани под полетен номер BGF 031. 



 

 

(4) При изпълнението на полетите в списъка на летателния състав на Изпълнителя, ще бъде 

включен и служител на Авиоотряд 28. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугата в съответствие с 

Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № № 1, 2, 3 към този 

Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

 Чл. 3. В срок до 2 (два) дни от датата на сключване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 

Договора в срок до 2 (два) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо) 

 

 II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на 

действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.  

 Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България, Кралство 

Белгия и въздушните трасета за изпълнение на полетите между двете държави в границите на 

европейското въздушно пространство. 

. 

 III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл.6. (1) За предоставяне на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

сумата от.........................................лв. без ДДС, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му 

предложение,  (наричана по- нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“). 

 (2) В Цената по ал. 1 са включени разходите за наем на самолет при условията на ACMI 

(самолет, екипаж, поддържане на постоянната летателна годност и техническо обслужване, и 

застраховка). 

 (3) Всички разходи по изпълнението на полетите (наземно обслужване, гориво, летищни 

такси, кетъринг и др.) ще бъдат заплащани от Авиоотряд 28 след представяне на фактура, 

издадена на името на Авиоотряд 28.  

 Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този Договор в размер на 

100 % (сто на сто) в срок до 30 (тридесет) дни, считано от изпълнението на последния полет. 

 (2) Плащането по този Договор се извършва въз основа на данъчна фактура за дължимата 

цена, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) дни след датата на последния полет и 

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3) Срокът за плащане по ал.1 започва да тече от датата на получаване на данъчната фактура 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (4) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

IBAN: …………………………….. 

 (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 

промени по ал.4 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.8 (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят 

представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за 

съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 



 

 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 

плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 

(тридесет) дни от получаване на документите по ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 

извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 

отстраняване на причината за отказа. 

 

 IV.ГАРАНЦИЯ  
 

 Чл.9. (1) При подписването на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на Договора 

по чл. 6, ал.1, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за обезпечаване на 

изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Посочената Гаранцията за 

изпълнение се представя в една от следните форми: 

 

1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Авиоотряд 28: 

БНБ- гр. София 

Пл. „Княз Александър I“ № 1 

Банков код: BNBGBGSD 

Банкова сметка IBAN: BG 82 BNBG 9661 3300 1088 03 в лева и евро 

2. Банкова гаранция;  

3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, както и 

документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно. 

 (2) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 15 

(петнадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

 (3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция; или 

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка. 

 (4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни 

след изтичане на срока на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата 

гаранция се удължава или се издава нова. 

 (5) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (6) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 

(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 



 

 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни 

след изтичане на срока на договора. 

 (7) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 

на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 

обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 15 (петнадесет) 

календарни дни след прекратяването на Договора и/или приключване на изпълнението на 

Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на каквато и да е сума по нея. 

 (9) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал.4; 

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато гаранцията е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощено от него лице. 

 (10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 

по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи една четвърт от гаранцията за изпълнение в 

следните случаи:  

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някой от полетите в посочения в чл.1, ал.1 ден; 

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някой от полетите в посочените съгласно чл. 1, ал.1 и 

ал. 2 часове. 

 (12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи:  

1.   при пълно неизпълнение 

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 (13) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

 (14) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9, ал.1. 

 (15) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 



 

 

1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 от договора; 

2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да предостави самолет – тип, рег. знак, сер. №, брой места, отговарящ на условията, 

посочени в техническата спецификация, с валидно удостоверение за летателна годност, 

издаден от компетентните власти в държавата по регистрация. 

2. Да предостави екипаж(и), с валидни свидетелства за правоспособност, достатъчен да 

изпълни описаните в чл.1, ал.1 полети; 

3. Да предостави самолет, който е в състояние на летателна годност, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ управлява поддържането на летателната годност на 

въздухоплавателното средство в съответствие със своето одобрение по Част М от 

Регламент 1321/ 2014 на Комисията от 26 ноември 2014г. 

4. Да застрахова самолета, екипажа, пътниците и багажа, гражданската отговорност на 

самолета към трети лица с лимит на отговорност (телесна повреда/ материални щети) в 

размер на минимум ............ милиона за всяко събитие (съобразно вида и броя на местата 

на самолета) и включва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като съ-застрахован по застраховка „Гражданска 

отговорност” към трета страна, освен по отношение на искове, причинени от груба 

небрежност или умишлено неправомерно поведение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

  

Чл.12. Изпълнителят е длъжен да изпълни посочените полети, освен ако форсмажорни причини, 

свързани с безопасността и сигурността на полета налагат промяна/отмяна. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да изисква и да получи изпълнение на услугата по чл. 1, ал.1 в уговорения срок. 

 2. Да включи в списъка на летателния състав на Изпълнителя свой служител . 

 3. Да извърши одит от системата за качеството, съгласно Наредба № 37 за авиационните 

 оператори от 2016 г 

 

Чл. 14.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

 1. Да организира полетите по чл. 1, ал.1 от настоящия договор;  

 2. Да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на промяна в графика на полетите.  

 3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наемната цена, съгласно чл. 6, ал. 1 от настоящия 

 договор. 

  4. Работното време на екипажа ще бъде съгласно ръководството за полети и разпоредбите 

 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в съответствие с Част FTL от Регламент (ЕС) № 965/2012 на 

 Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и 

 административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с 

 Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.    

 5. Да уреди временните разрешителни за влизане в летищата и транспортът в рамките 

 на летището за техническия персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако е необходимо за 

 правилното функциониране на полета/полетите 

 

 

 

 



 

 

 

VII. ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Чл. 15 (1) Всички полети по време на срока на лизинга се извършват с полетен номер на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  BGF 031. 

 (2) Въздухоплавателните средства се експлоатират в съответствие с разпоредбите и 

ръководствата за полети и в съответствие със свидетелството за авиационен оператор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) Самолетът трябва по всяко време да бъде под оперативния контрол на изпълнителя.  

 (4) Самолетът не може при никакви обстоятелства да бъде обявен за собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трета страна, не може да бъде обременяван със залог или задържан като 

обезщетение за загуби, нито да бъде арестуван срещу задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.16. (1) Този Договор се прекратява: 

 1. С изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

 2. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна незабавно и да представи 

доказателства;  

 3. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

 4. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

 5. При отпадане на необходимостта от изпълнение на полетите.  

 (2) Договорът може да бъде прекратен: 

  1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

  2.Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди. 

 (4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни някой от полетите, то 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наеме друг самолет, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащане на 

разходите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е направил при условията на ACMI договор за мокър лизинг. 

 

Чл. 17 (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). 

 (2) За целите на настоящия договор под “непреодолима сила” (форсмажор) следва да се 

разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на 

договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, 

производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, 

наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни 

стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др. 

 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, причинени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

свързани с промяна в обявените дати или часове на полетите или отпадане на необходимостта от 

изпълнение на някои или всички полети. 

 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 



 

 

Чл.19 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 

повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).  

 (2) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 

търговска, техническа или друга информация, анализи, документи или други материали, 

свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество 

или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи 

или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, 

правни въпроси или стратегии, уведомления, данни, образци, модели, софтуер, софтуерни 

приложения, компютърни устройства или други материали, или записи, или друга информация, 

независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго 

устройство. 

 (3) С изключение на случаите, посочени в ал.4 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 

това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

 (4) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

 1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 

от която и да е от Страните; 

 2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

 3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

(5) В случаите по ал. 2 или ал. 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 20 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден до 

изпълнението на всички поети задължения от Страните по него.  

 (2) Изменения на настоящия договор могат да се правят само в предвидените в чл. 116 от 

ЗОП случаи. 

 (3) В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат 

за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 

нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя 

клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

 

XI. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

Чл. 21 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс 

или електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к.1540, Летище София 

Тел.: +359 2 942 50 16. 

Факс: + 359 2 945 92 01  

e-mail: avio28@avio28.com 



 

 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

  

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

   

 

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

Тодор Коджейов 

Генерален директор 

 

……………………………….  

Иван Георев 

Гл. счетоводител, директор АФДУС 
 
 

 


