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Приложение № 2 

към заповед № РД - 456/28.04.2022 г. 

 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

Днес,___.___.2022 г., в с. Граф Игнатиево, област Пловдив, между:  

1. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000, със седалище и адрес на управление: 

с. Граф Игнатиево 4198, обл. Пловдив, ЕИК 1290101890026, представлявано от 

бригаден генерал Николай Русев Русев – командир на военно формирование 28000, в 

качеството му на упълномощено от възложителя лице, съгласно заповед № ФСД-

ДОП-89/12.04.2022 г. на командира на ВВС, наричано за краткост Възложител от 

една страна,  

и  

2. ______________________, със седалище и адрес на управление: 

_____________________, ЕИК:_____________, представлявано от _______________, 

в качеството му на ________________, наричан за краткост Изпълнител, от друга 

страна,  

се сключи настоящото рамково споразумение, по силата на което страните се 

споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

  Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема при условията на 

това споразумение да изпълнява услугата „Доставка на натриев хипохлорид” във 

военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. 

  (2) Изпълнението на услугата ще се извършва на основание настоящото 

споразумение и конкретни договори със срок от 12 месеца, сключвани в изпълнение 

на рамковото споразумение, на стойности съгласно разполагаемите финансови 

средства на Възложителя за съответната бюджетна година, за периода на действие 

на настоящето рамково споразумение. 

  (3) Конкретни договори ще се сключват след утвърждаване на бюджетни 

финансови средства за съответната бюджетна година и изпращане на писмена 

покана от Възложителя на Изпълнителя. 

  (4) Възложителят може да не сключи конкретни договори при неосигуреност 

на финансовите средства по бюджета за съответната година (в срока на рамковото 

споразумение). 
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II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 2. Прогнозната стойност на рамковото споразумение за срок от 48 

(четиридесет и осем) месеца е 11520,00 лв. (единадесет хиляди петстотин и 

двадесет лева) с включен ДДС при следното разпределение по години: 

- 2022 г. – 2 880,00 лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева), с включен 

ДДС; 

- 2023 г. – 2 880,00 лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева), с включен 

ДДС (Бюджетна прогноза); 

- 2024 г. – 2 880,00 лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева), с включен 

ДДС (Бюджетна прогноза); 

- 2025 г. – 2 880,00 лв. (две хиляди осемстотин и осемдесет лева), с включен 

ДДС (Бюджетна прогноза). 

Чл. 3. (1)    При сключване на конкретните договори, единичните цени и 

общата стойност на договорите ще бъдат съобразени с българското законодателство 

по ДДС. 

(2) Извършените доставки/услуги се заплащат по цени, съгласно 

ценовото предложение на Изпълнителя, с което той е участвал в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка. Горепосочените цени не подлежат на промяна 

за срока на действие на рамковото споразумение, освен с изричното писменно 

съгласие на Възложителя.  

Чл. 4. (1) Плащанията за доставките по всеки конкретен договор ще се 

извършват в националната валута на Република България. 

(2) Начинът на плащане за всеки конкретен договор, сключен в изпълнение на 

настоящото споразумение, е следният: 

 

Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата сума след извършване на 

доставка и след получаване на следните документи: 

- надлежно оформена фактура-оригинал, издадена на името на военно 

формирование 28000 – Граф Игнатиево със следните данни: 

 адрес: с. Граф Игнатиево 4198, обл. Пловдив; 

 МОЛ: Николай Русев Русев; 

 ЕИК: 1290101890026. 

- приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, подписан от 

представители на Изпълнителя и представители на Възложителя. 
 

 

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ 
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          Чл. 5. (1) Срокът на действие на рамковото споразумение е 48 (четиридесет и  

осем) месеца, считано от датата на подписването му. 

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по отделните договори, сключени в 

срока на действие на рамковото споразумение е 12 (дванадесет) месеца, считано от 

датата на подписване на всеки отделен договор.  

(3) Мястото на доставка на натриев хипохлорид е:  

с. Граф Игнатиево, п.к. 4198, обл. Пловдив, военно формирование 28000. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 6. Възложителят е длъжен да организира приемането на доставките във  

военно формирование 28000 и да заплати доставеният натриев хипохлорит при 

договорените цени и условията, определени в конкретният договор. 

 Чл. 7. Възложителят има право да предявява рекламации за качествени 

несъответствия на доставеният хипохлорит по условията на раздел VI от 

рамковото споразумение. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 8. Изпълнителят е длъжен да извърши доставките в сроковете и при 

посочените условия съгласно конкретният договор. 

 Чл. 9. Изпълнителят има право да получи плащанията по конкретните 

договори в съответствие с договорените срокове и условия. 

VI. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 10. Натриевият хипохлорит следва да бъде придружен със сертификати 

за произход и качество, удостоверяващи сроковете и условията за съхранение, ако 

са предвидени такива.  

Чл. 11. (1) Основание за рекламация е несъответствие, получено в рамките 

на срока на годност, когато са установени скрити недостатъци, които не са могли 

да се установят при първоначалния преглед; 

 (2) Няма основание за рекламация, когато са налице недостатъци на 

доставеният натриев хипохлорит, възникнали в резултат на неспазване на 

изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в техническата 

документация. 

  (3) Рекламацията е допустима в рамките на определения от изпълнителя 

и/или съпътстващата документация гаранционни срок/срок на годност. 

 Чл. 12. За рекламация Възложителят уведомява Изпълнителя и уточнява 

място и дата за извършване на анализ на причините, довели до нея. Резултатите от 

анализа на рекламацията се отразяват в „Акт за рекламация“. В случай, че 
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представител на Изпълнителя не се яви за извършване на анализ и оформяне на 

„Акт за рекламация“, последният се съставя и подписва от комисия на 

Възложителя като се посочва, че се съставя в отсъствие на представител на 

Изпълнителя. 

  

VII. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 13. (1) При забава в изпълнението на задълженията на една от страните 

по всеки конкретен договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка 

в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети от процента) за всеки просрочен ден, но 

не повече от 5% (пет процента) от стойността на просрочената част от 

задължението.  

(2) Изплащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да 

търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

(3) Изпълнителят дължи обезщетение в размер на стойността на 

натриевият хипохлорит, за който е съставен „Акт за рекламация“, когато не 

замени/откаже да замени същият с качествен съгласно уговореното. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Чл. 14. Прекратяването на рамковото споразумение може да стане по един 

от следните начини: 

(1)  по взаимно съгласие на страните – изразено писмено и подписано от тях. 

(2) едностранно от всяка от страните с обосновано писмено седемдневно 

предизвестие, отправено от изправната страна, ако неизправната страна не 

изпълни свое задължение по рамковото споразумение. 

(3) при прекратяване на легитимността на юридическото лице на 

Изпълнителя без правоприемство 

(4) при изчерпване на предвидените финансови средства или с изтичане 

срока на действие на настоящото рамково споразумение. 

(5) В случаите, в които определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ откаже да сключи 

конкретен договор, същият дължи неустойка в размер на 5% от цената на 

несключения индивидуален договор, но не повече от 10% от стойността на 

рамковото споразумение.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение 

със съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ без предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.  
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(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение 

с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установен конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено уведомление.  

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение 

с едномесечно писмено предизвестие, когато установи, че няма икономическа 

изгода от него.  

(9) Възложителят може да прекрати едностранно настоящото рамково 

споразумение и при достигане на неговата максимална стойност съгласно чл. 2 от 

настоящето споразумение.  

(10) При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел, 

Възложителят не дължи неустойки, лихви, пропуснати ползи или други 

обезщетения на Изпълнителя. 

 

 IХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

 Чл. 15. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение 

на своите задължения по рамковото споразумение, ако неизпълнението е 

възникнало като пряко следствие от действието на непреодолима сила: стихийни 

бедствия, военни действия, блокади, ембарго. Настъпването на такива 

обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен 

орган. 

 Чл. 16. Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в 

тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми 

насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се 

позовава на непреодолима сила. 

 Чл. 17. (1) Страната, която е в забава не може да се позовава на 

непреодолима сила. 

(2) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или 

на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от 

Търговския закон. 

 

 

Х. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 Чл. 18. Споровете, възникнали във връзка с изпълнение на рамковото 

споразумение се решават чрез преговори между страните, а в случаи на 

непостигане на съгласие - по съдебен ред, съгласно българското законодателство. 
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 Чл. 19. Настоящото рамково споразумение влиза в сила от датата на 

подписването му и действа до цялостното изпълнение на задълженията от двете 

страни. 

 Чл. 20. Всяко изменение на рамковото споразумение се смята за 

действително, ако е изготвено в писмена форма и е подписано от двете страни. 

 Чл. 21. Всички съобщения между страните във връзка с рамковото 

споразумение се извършват в писмена форма, която се счита спазена и когато 

съобщението се изпраща по факс. 

 Чл. 22. Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми 

незабавно другата страна. В противен случай последната не отговаря за 

неполучени съобщения.  
 

Адреси за приемане на съобщения и заявки по настоящия договор се смятат: 

за Възложителя: Военно формирование 28000, област Пловдив, община 

Марица, с. Граф Игнатиево, п.к. 4198, ел. поща: graf_log@abv.bg                   

за Изпълнителя: _________________________________________________  

 

          Това рамково споразумение се състои от 5 /пет/ страници и се подписа в два 

еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
  

 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 


