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Приложение № 1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково 

споразумение с предмет: 

 

“Техническо обслужване и ремонт на самолет Фалкон 2000 SN 123 на 

Aвиоотряд 28 по рамково споразумение” 

 

 

 
1. Изпълнителите следва да предложат и да поемат задължение да изпълняват техническо 

обслужване и ремонт на 1 брой  на самолет Фалкон 2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, 

двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) по 

одобрена Програма за техническо обслужване  на самолет Фалкон 2000 LZ-OOI: 

2. Базово техническо обслужване съгласно Програма за техническо обслужване самолет 

F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, по форми: 

- 12М; 12М/800FH; 24M; 24M/1600FH; 36M; 36M/2400FH inspections;  

- B inspection;  

- C inspection; 

- Други, въведени с изменения на регламентиращите документи на производителя; 

- Ремонти по заявка на Възложителя. 

3. Техническо обслужване и ремонт на двигателите съгласно CFE 738-1-1B Engine 

Maintenance Manual 72-06-03, 5-21-00, 5-11-00 по форми:  

- Routine inspection 200 ч. и  400 ч.; 

- Minor inspection 600 ч. и 800 ч.; 

- Under cowl inspection 1600 ч.; 

- Boroscope inspection 1600 ч.; 

- Midpoint engine inspection 2500 ч.; 

- Core zone inspection 5000 ч. 

- Други, въведени с изменения на регламентиращите документи на производителя; 

- Ремонти по заявка на Възложителя. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За двигателите на самолет F2000 LZ-OOI има сключен Договор ENGINE 

CUSTOMER SERVISE PLAN (CSP) GOLD между Авиоотряд 28 и Honeywell Aerospace. 

 

4. Техническо обслужване и ремонт на спомагателна силова установка HONEYWELL 

GTCP36-150 (F2M) съгласно Honeywell GTP36-150 (F2M) Maintenance Manual Ch 49-20-00 и SIL 

№ APU-49 по форми: 

- 500 ч. инспекция; 

- 750ч. инспекция; 

- 1000 ч. инспекция; 



  

- 4500 ч. инспекция.    

- други, въведени с изменения на регламентиращите документи на производителя. 

- ремонти по заявка на Възложителя. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За спомагателна силова установка на самолет F2000 LZ-OOI има сключен 

Договор MAINTENANCE SERVISE PLAN (MSP) между Авиоотряд 28 и Honeywell Aerospace.  

 

5. Консумативите, необходими за изпълнение на техническото обслужване и ремонт, се 

осигуряват от Изпълнителя и се включват в конкретната оферта за изпълнението. 

6. Извънпланово и допълнително техническо обслужване, изпълнение на сервизни бюлетини, 

модификации и директиви за летателна годност на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак 

LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 

(F2M).  

7. Допълнителни специфични дейности (ако има такива), които са необходими да бъдат 

извършени по време на техническото обслужване и ремонт. Тези дейности са обективно 

неизвестни към началото и могат да бъдат открити само в процеса на обслужването и ремонта, 

като например отстраняване на скрити дефекти, ремонт или замяна на неизправни компоненти 

и агрегати, всякаква такса за транспортиране и др. 

8. Влаганите компоненти и части при техническото обслужване и ремонт на самолет F2000 

SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка 

HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) да бъдат новопроизведени или ремонтирани и съпроводени 

с необходимата техническа документация (EASA-FORM 1 или одобрен неин еквивалент). 

9. При необходимост от техническо обслужване Възложителят провежда вътрешен 

конкурентен подбор, като отправя покана до участниците, подписали рамковото споразумение, 

в която посочва вида и формата на техническото обслужване.  

10. Мястото на изпълнение е техническата база на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да 

осигури база, в която да бъде извършвано техническото обслужване на самолет F2000 SN 123 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1321/2014 и неговите изменения. 
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