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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

“Наземна и полетна тренажорна подготовка и професионални проверки на 

авиационния персонал на Авиоотряд 28 на самолет Фалкон-2000”.” 

 

 

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: “Наземна и полетна 

тренажорна подготовка и професионални проверки на авиационния персонал на 

Авиоотряд 28 на самолет Фалкон-2000”, се сключи настоящия договор  за 

следното: 

 

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, следната услуга:  

 

Поетапно повтарящо се обучение  

Годин

а 

Описание на 

курса 

Брой 

пилоти 

Цена за 

пилот 

Валута Валидност 

 

Поетапно 

повтарящо се 

обучение  

    

 

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

на действие 36 /тридесет и шест/ месеца. 

3. За срока на действие на настоящия договор на четирима пилоти, авиационен 

персонал на Възложителя, ще бъде провеждана наземна и полетна тренажорна 

подготовка и професионални проверки /обучението/ на самолет Фалкон- 2000. 
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/Имената на пилотите се посочват допълнително в списък- Списъка е неразделна част 

от настоящия договор/.  

4. Обучението ще бъде провеждано, съгласно програма на Изпълнителя и в 

съответствие с  изискванията на Регламент (ЕС) № 216/2008 на ЕП и на Съвета, 

Регламент (ЕС) №965/2012 на Комисията, Приложение III - Част ORO, Приложение 

IV - Част NCC (Самолети), включително Приложение V - Част SPA, Подчаст E – 

операции при намалена видимост LVTO и CAT II, Регламент (ЕС) № 1178/2011 на 

комисията. 

4.1. В случай на промяна на нормативната уредба, програмата за обучение на 

Изпълнителя ще бъде коригирана, така че да отговаря на промените. 

4.2. Всички промени по т.4.1. се оформят като допълнение към настоящия договор, 

подписано от двете страни. 

5. Обучението ще бъде провеждано в Авиационно- учебен център на 

Изпълнителя:..................... 

6. В случай на необходимост ще бъдат направени промени в програмата, 

включително и в условията на замяна с други курсове, организирани от Изпълнителя, 

за пилотите, изброени в списък, неразделна част от настоящия договор, и на цените 

съгласно ценовото предложение. 

7. В случай на необходимост, Възложителят ще възложи допълнително първоначално 

обучение, както и последаща периодична наземна и полетна тренажорна подготовка и 

професионални проверки на 1 бр. пилот на самолет Фалкон 2000.   

 

8. Цена и начини на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя годишна такса 

за обучение на всеки пилот в размер на ................................  

 

9.Периодичност и поетапност на обучението.................................../описват се 

периодичността и фазите на три-годишната програма за обучение, съгласно 

Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя/. 

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

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

 

10.Комбинираната проверка за потвърждаване валидност на квалификация/ 

професионална проверка на опретора (LPC / OPC) или професионална проверка на 

опретора (ОРС) могат да бъдат направени във всеки модул.  

11.Проверка за потвърждаване валидност на квалификация (LPC) може да бъде 

правена само веднъж годишно. 

12. Не се допуска заместване на пилот- пилот, който е посетил първия етап, трябва да 

посети и втория етап в срока на настоящия договор. 

13. Обучението се извършва в екипаж от двама пилоти.Участието като единствен 

пилот може да доведе до допълнително заплащане. 

14. В случай че пилотът напусне компанията на Възложителя или не е в състояние да 

посети втория етап, напр. по медицински причини, Възложителят ще уведоми 
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писмено Изпълнителя, за да се прекрати договора в частта за този пилот. В този 

случай Възложителят има право на паричен кредит по сметка. 

15. Права и задължения на Възложителя: 

15.1. Възложителят има право да изпрати четирима свои пилоти –авиационен 

персонал за обучение в Авиационно- учебния център на изпълнителя. 

15.2. Възложителят има право в случай на необходимост да възложи на Изпълнителя 

допълнително първоначално обучение, както и последваща периодична наземна и 

полетна тренажорна подготовка и професионални проверки на 1 бр. пилот на самолет 

Фалкон 2000.  

15.3. Възложителят упълномощава своя персонал да планира и получава обучение от 

Изпълнителя съгласно условията на настоящия договор.  

15.4. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя цената по този договор. 

15.5. Възложителят е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя за всички пилоти, 

които вече не са упълномощени да се обучават или да получават обучение от 

Изпълнителя по време на срока на настоящия договор писмено, изпратено до следния 

адрес:................................................. Възложителят ще заплати цялото обучение, 

проведено преди получаването от Изпълнителя на писмено известие за прекратяване. 

 

16.Права и задължения на Изпълнителя: 

16.1.Изпълнителят има право да получи в пълен размер цената по настоящия договор. 

 16.2. Изпълнителят има право да откаже обучение за всеки персонал, когато 

Възложителят не спазва условията за плащане. 

16.3. Ако Възложителят прекрати настоящия договор предсрочно или не отговаря на 

минималните изисквания за записване или гаранция за обема, както е посочено в 

настоящия договор, Възложителят се съгласява да плати на Изпълнителя разликата 

между договорните ставки както са посочени тук, и публикуваните цени за периода, в 

който Възложителят е получил обучение по този Договор. 

17. Условия на обучение в самолети 

Изпълнителят ще предоставя само обучение в клас и / или симулирано обучение 

съгласно настоящото споразумение. В случай, че Възложителят желае обучение във 

въздухоплавателно средство или предоставяне на услуги на екипажа, между страните 

трябва да бъде сключено отделно споразумение, за да се отговори на такова искане. 

18.Обучение в местоположението на клиента 

Когато се изисква обучение в местоположението на Възложителя, това обучение ще 

бъде представено като теоритчно. Ако Възложителят поиска „Практическо“ обучение 

в допълнение към Теоретичното обучение, когато въздухоплавателното средство на 

Възложителя ще бъде използвано по време на провеждането на такова обучение, 

между страните трябва да бъде сключено отделно споразумение за “отказ от търсене 

на вреда“, за да се отговори на такова искане. 

19.Допълнителни разходи. 

Ако клиентът поиска инструктор на Изпълнителя да пътува за тренировъчен курс, 

клиентът се съгласява да плати всички разумни разходи на Изпълнителя, 

включително, но не само транспорт, храна и настаняване. 
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20. Материали за курса  

Възложителят се съгласява ,че курсовите материали на Изпълнителя са защитени с 

авторски права и представляват интелектуална собственост на Изпълнителя. Те са 

предназначени само за използване на индивидуалния обучаващ се, който ги получава 

от Изпълнителя за използване по време на курса на обучение, който е предмет на 

настоящото Споразумение, и за преглед извън клас. Материалите не са 

предназначени за използване по време на полет или за поддръжка. Такива материали 

не могат да бъдат копирани, разпространявани на други хора или прехвърляни на 

други лица по каквато и да е причина. 

21. Изпълнителят не носи отговорност за загуба на печалби, специални инциденти, 

косвени или последващи вреди, произтичащи от нарушението на каквато и да е 

разпоредба на настоящия договор 

22.Поверителност 

Страните се договарят да запазят условията на настоящия договор в строга 

поверителност и да не ги разкриват на никое друго лице. 

23.Съгласие за използването на данни 

Използването на лични данни, които ще бъдат събирани, съхранявани и в някои 

случаи разкривани на трети страни, се ограничава до това, което е необходимо за 

администрирането, управлението и предоставянето на услугите и програмите на 

страните по настоящия договор. Когато е уместно, преди да разкрие лични данни на 

трета страна, всяка от страните по договора  изисква от третата страна да предприеме 

необходимите предпазни мерки, за да защити тези данни и да запази 

поверителността. Възложителят се съгласява и ще задължава всеки пилот, който се 

обучава по настоящия договор, да даде съгласието си, че личните му данни могат да 

бъдат обработвани от Изпълнителя по начина и за целите, описани тук. 

24. Възложителят не може да прехвърля или делегира каквито и да било от правата 

или задълженията си по този Договор, доброволно или неволно, независимо дали по 

закон или по друг начин без писменото съгласие на Изпълнителя. Настоящото 

споразумение обвързва и е от полза за страните и съответните им правоприемници и 

възложители. Настоящия договор и изброените индивидуални пилотни програми не 

могат да бъдат възлагани или прехвърляни без писменото съгласие на Изпълнителя. 

25. Изпълнителят не може да прехвърля или или делегира каквито и да било от 

правата или задълженията си по този Договор, доброволно или неволно, независимо 

дали по закон или по друг начин без писменото съгласие на Възложителя. 

26.  Непреодолима сила 

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на 

задълженията си по настоящото споразумение (различни от плащането на пари) до 

степента и за периода, причинени от природни сили, война, въоръжени враждебни 

действия, правителствени действия или приоритети, пожари, наводнения, 

земетресения или други природни бедствия или трудови стачки или други 

обстоятелства извън разумния контрол на тази страна. 
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За Изпълнителя   За Възложителя 

     

     

     

  

 

   

 

   

 

 

  

  

Дата 

  

Дата 

 

 

 

 


