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Приложение № 6 

към заповед № РД - 951/08.11.2021 г 

 

Рег. № 3 - ____/__.___.2021 г.                                                                    

Екз. № ___ 

 

 

  ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р   

ЗА ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ  

 

 

Днес,__.12.2021 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-362/27.10.2020 г. на командира 

на ВВС, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 

2. ____________________________________________________________, 

със седалище и адрес на управление гр.______________, ул.________________, 

бл.______, вх____, ет.____, ап____, ЕИК: __________, представлявано от 

_______________ - управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от 

друга страна, 

се сключи настоящият договор. 

 

 

ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 

 

1. Терминът “месец” означава период с начало 8.00 часа на първия работен ден 

от календарния месец и край - 8.00 часа на първия работен ден от следващия 

календарен месец. 

2. Терминът “ден” означава период от 24 (двадесет и четири) часа, започващ в 

8.00 часа и завършващ на следващия календарен ден в 8.00 часа. 

3. Терминът “отчетен период” означава период на отчитане на изразходваните 

количества природен газ и е равен на един календарен месец. 

4. Терминът “стандартен кубичен метър” означава количеството газ в един 

кубичен метър (м3) при температура 293,15 К (20 оС) и абсолютно налягане 

0,101325 МРА (мегапаскала). 
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5. “Място на доставка” е технически определеното място за поставяне на 

платформа, съгласно изискванията на разпоредбите на Наредбата за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите 

за природен газ, находящо се в имота на потребителя. 

6. Терминът “природен газ” или “газ” означава многокомпонентна смес, която 

съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред CnH2n+2 и 

невъглеводородни компоненти, които образуват естествени подземни 

акумулации. 

7. Сгъстен/компресиран природен газ (КПГ) е природен газ, компресиран в 

обем и плътност, които са удобни за съхранение в преносими горивни 

резервоари. Съхранява се в контейнери с високо налягане.  

8. Сгъстяване/компресия – процес, при който се увеличава налягането и се 

редуцира обемът на природния газ. Налягането на доставения сгъстен 

природен газ е 20 МРа. 

9. Бутилкова инсталация е промишлена газова инсталация или сградна 

газова инсталация, при която захранването с природен газ се извършва от 

две и повече бутилки. 

10. Платформа е съоръжение, съдържащо бутилкови групи, които са монтирани 

платформа тип BDF.  

11. Терминът “замерен пункт” (ЗП) е електромеханично оборудване за 

налягане, предназначено да измерва обема на потока газ, протичащ през 

системата. 

12. “Коректор” означава устройство, което привежда отчетените от брояча на 

индивидуалното средство за търговско измерване обеми природен газ към 

стандартни условия отчитайки температурата и моментните стойности на 

налягането на газта. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

условията на този договор, да извършва доставки на компресиран природен газ 

– метан, за военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. 

(2) По заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него длъжностно 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставка със собствен транспорт на КПГ 

до военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

подменя/дозарежда батерията от бутилки по начин, гарантиращ постоянно 

наличие на КПГ, позволяващ непрекъсната работа на отоплителната 

инсталация. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя природен газ в собствени батерии от 

бутилки, с налягане на газта не по-ниско от 19,0 МРа. 

(4) Изпълнението на доставките по настоящия договор ще се извършва по 

заявка на военно формирование 28000–Граф Игнатиево, съгласно неговите 
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потребности. Прогнозните количества за доставка са приблизително 21000м3 

природен газ за целия период на договора. 

(5) Поради прогнозния характер на количествата за доставка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги намали с цел непревишаване на отпуснатия 

финансов лимит в размер на 35230 лв. (тридесет и пет хиляди двеста и 

тридесет лева) с включен ДДС.  

(6) За всяка доставена/дозаредена батерия от бутилки, се изготвя приемо-

предавателен протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи наем за разположените батерии от 

бутилки, с които се доставя компресирания природен газ. 

 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Чл.2. Срокът на действие на договора е от 01.01.2022 г. до 30.12.2022 г., 

или до изчерпване на финансовия лимит от 35230 лв. (тридесет и пет хиляди 

двеста и тридесет лева) с включен ДДС, което настъпи първо. 

Чл.3. Място на изпълнение на доставките е територията на военно 

формирование 28000 – Граф Игнатиево. 

 

III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК 

 

 Чл.4.(1). Предаването и приемането на КПГ се извършва след доставка на 

бутилковата група за съхранение на природен газ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

нормативно и технически определеното за това място във военно 

формирование 28000 Граф – Игантиево, което от своя страна е длъжно да 

полага грижата на добър стопанин към складираната в неговият обект 

бутилкова група за съхранение на КПГ, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, със свои специалисти и техника, извършва 

стационарното разполагане на батерията от бутилки на технически 

определеното за това място (площадка с размери - 6м х 3м) и я присъединява 

към отоплителната инсталация. 

Чл.5. Юридическата отговорност върху собствеността на КПГ и 

доставената бутилкова група за съхранение на природен газ преминава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след подписване на приемо-

предавателен протокол за всяка конкретна зарядка, с което рискът от случайно 

погиване на доставената бутилкова група, както и от безконтролно изпускане от 

нея на количества природен газ в атмосферата, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.6. (1) Търговското измерване на консумирания природен газ се 

осъществява чрез ЗП собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) При установяването на повреда в замервателното устройство (ЗП), 

потребеното  количество природен газ се изчислява по следната формула:  
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, 

  Където: 

* Тst=20о С (293,15K) и Рst=0,101325 MPa, съгласно БДС-17400; 

**Zst – коефициент на свръх свиваемост при стандартни условия, 

съгласно БДС-ISO 6976; 

Vb – геометричен обем на батерията от бутилки по паспорт; 

Рw – текущо налягане на газа в батерията от бутилки, отчетено по 

манометъра на батерията; 

Тw – температура на газа в момента на отчитане на Pw; 

Zw – коефициент на свръх свиваемост изчислен при посочените 

стойности на Тw и Pw; 

 

Чл.7. (1) Представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се определят със 

заповед на командира на ВФ 28000 – Граф Игнатиево. Същите лица следва да 

са писмено инструктирани по нормативните изисквания за техническа 

безопасност. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за свой служебен представител следните 

лица: ___________________________________________________, на длъжност: 

_________________________________ сл. тел. ________________, мобилен тел. 

____________________, факс ______________________________. Шофьори: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до 

платформата от бутилкови групи. 

(3) Отчитането се извършва след всяка доставка, по показателите на ЗП, 

което се удостоверява с приемо-предавателен протокол (акт) за установяване на 

изразходваното количество газ, подписан от представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Количествата природен газ, отчетени от ЗП се считат за единствено 

миродавни и задължителни за двете страни, освен при установена повреда на 

ЗП, тогава влиза в сила  чл. 6, ал. 2. 

 Чл.8. При необходимост от ремонт на доставената бутилкова група, 

собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

с изключение на случаите на доказано умишлено увреждане от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.9. С подписването на настоящият договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

задължава да осигури  профилактика на газовите инсталации и съоръжения, 

негова собственост, от лицензирана фирма от ДАМТН и да предостави 

 

Vst = 

Vb. Рw. Тst*. 

Zst** 

Zw***Рst*. Тw.   
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протокол за техническа проверка на уредите за търговско мерене. 

 

IV. ЦЕНА ИНАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл.10. Цената на доставяния компресиран газ към днешна дата се 

определя на _____________ лв (_______________________________) за 1000 

нм3 с акциз без ДДС. При актуализация на цените на природния газ от страна 

на Обществения доставчик “Булгаргаз“ АД или актуализация на цената за 

достъп и пренос през газопреносната мрежа, определена по реда на Методиката 

за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните 

мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

едностранно извършва съответната корекция на цената на компресирания 

природен газ, добавяйки към постоянната цена за доставка на компресиран 

природен газ, компресиране, логистика, съхранение, цената за съответното 

тримесечие на Обществения доставчик, като информира писмено за това 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

          Чл.11.  Цената се формира съгласно официално обявената цена в 

лева за 1000 нм3 за природен газ от КЕВР без акциз и ДДС в деня на 

сключване на договора плюс постоянна надбавка в размер до ___________ 

лева за 1000 нм3 с акциз без ДДС. 

Чл.12.Цената е валидна за калоричност на доставения природен газ 

не по-ниска от 8000 ± 100 килокалории за стандартен кубически метър. 

При промяна на калоричността на приетия природен газ, пропорционално 

се извършва и корекцията на цената на компресирания газ. 

 Чл.13. При спор, относно калорийността на природния газ, 

последната се установява със Сертификата, издаван ежемесечно от 

Обществения доставчик. 

Чл.14. (1) Заплащането ще се извършва след всяка доставка по договора 

като ще се отчита реалното разходване на КПГ, съгласно чл. 6, в срок до 30 

(тридесет) календарни дни от представянето на следните документи: 

- надлежно оформена фактура-оригинал, подписана от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на името на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево; 

- приемо-предавателен протокол (акт) за установяване на изразходваното 

количество газ, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с приложен  сертификат за калорийността на доставения 

природен газ. 

Чл.15. (1) Плащанията ще се извършват с платежни нареждания от 

военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: _________________________ 

BIC:  ___________________________ 

IBAN: __________________________ 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 от настоящия 

договор, в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната.  

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 

срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) работни дни, 

след получаване на заявка по e-mail или телефон от военно формирование 

28000 – Граф Игнатиево, да подмени/дозареди батерията от бутилки. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава характеристиките на 

компресирания природен газ да отговарят на изискванията на точка 3.1.2. от 

Техническа спецификация ТС  К 21.0998.11 и на всички нормативни 

изисквания. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя всяка батерия с бутилки с 

компресиран природен газ, маркирана съгласно точка 6.2.6. от Техническа 

спецификация ТС  К 21.0998.11 (Приложение № 1 към настоящия договор) и 

придружена с документите по чл. 24 от настоящия договор. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащанията в 

съответствие с договорените срокове и условия. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, независимо от извършените 

периодични проверки, наложени от действащата нормативна уредба, да 

изисква извършване на извънредна проверка на индивидуалните средства за 

търговско измерване на разхода на природен газ, когато има съмнение за 

неточност в показанията. Разходите за извършената извънредна проверка са за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако уредът се окаже неизправен и за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако уредът се окаже изправен. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури свой 

представител и условия за приемането на доставките във военно формирование 

28000 – Граф Игнатиево. 

(2) Да осигурява безпрепятствен достъп до измервателните устройства и 

батерията от бутилки за съхранение на природен газ на упълномощените лица 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу представяне на служебна карта, без да се 

нарушават изискванията за достъп до военното формирование и Закона за 

защита на  класифицираната информация (ЗЗКИ). 

(3) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

- паспорти и инструкции за монтаж и експлоатация на газовите уреди и 

съоръжения; 

(4) Да осигури място за поставяне на батерията от бутилки за съхранение 

на компресирания природен газ на своя територия и да осигури достъп на 

товарните автомобили, обслужващи батерията, без да се нарушават 
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изискванията за достъп до военното формирование и ЗЗКИ. 

(5) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ потребените количества 

компресиран природен газ, по договорените цени и условия, определени в 

конкретния договор. 

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да представя рекламации за 

доставките, за качествени несъответствия съгласно Техническа спецификация 

ТС  К 21.0998.11. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща копие от фактурите 

по доставките на факс (е-mail), определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в деня на 

издаването им, а оригиналните фактури да изпраща на е-mail в датата на 

издаването им. 

Чл.24. (1) Всички доставки на компресиран природен газ ще бъдат 

придружени с документи, удостоверяващи качеството и произхода. 

(2) Всяка доставена батерия с бутилки с компресиран природен газ, ще е 

маркирана съгласно точка 6.2.6. от Техническа спецификация ТС  К 21.0998.11, 

и придружена със следните документи: 

- такива, удостоверяващи, че същата отговаря на изискванията на точка 

6.1. от техническа спецификация ТС  К 21.0998.11; 

- посочените в точки 6.2.1. – 6.2.5. и 6.2.7. – 6.2.8. от техническа 

спецификация ТС  К 21.0998.11; 

- сертификат за химическия състав и качеството на доставяния природен 

газ, в който да са посочени стойностите на характеристиките по т. 3.1.2.от 

техническа спецификация ТС  К 21.0998.11; 

- сертификат за калорийността на доставения природен газ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставени бутилки, 

ако не са съпроводени с документите по предходната алинея.  

Чл.25. Уреждането на възникнали рекламации ще се извършва съгласно 

действащите по време  на договора нормативни документи по осигуряване и 

управление на качеството на отбранителни продукти в МО. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за недоставяне на компресиран природен газ вследствие на: 

  - неплащане на заявените количества природен газ от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

  - неправилна употреба на бутилковата група и технически проблеми 

с инсталацията собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

  - нарушено функциониране на бутилковата група и, в следствие на 

ремонт, осъществен от трети неоправомощени за това лица; 

                    - неосигурен достъп на товарните автомобили на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

до бутилковата група 

- непреодолима сила. 

 

VI. САНКЦИИ ИНЕУСТОЙКИ 

 

Чл.27. (1) Ако страна по настоящия договор не изпълни точно 
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задълженията си, изправната страна има право да иска изпълнението заедно с 

обезщетение за забавата или да иска обезщетение за забава. 

(2) При забава в изпълнението на задълженията на една от страните по 

договора, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 

% за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от общата стойност на 

забавената част. 

(3) Обезщетението за неизпълнение ще бъде 10 % от неизпълнената част 

на договора. 

Чл.28. Плащането на неустойки не освобождава страните от реално 

изпълнение на задълженията им по конкретните договори. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.29. Договорът се прекратява: 

а) по условията на чл. 2  

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено и подписано от 

тях. 

в) поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В 

този случай изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията 

си в 7 (седем) дневен срок, като предупреждава, че в случай на неизпълнение в 

срока, ще счита договора за развален. Развалянето има действие занапред. 

г) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който има право да развали настоящия договор 

и да откаже да приеме доставеното, ако са налице отклонения или недостатъци, 

които правят стоката негодна за ползване. 

Чл.30. След прекратяване действието на настоящия договор финансовите 

отношения между страните се уреждат до окончателното изпълнение на всички 

задължения между тях. 

 

 VIIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл.31. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично 

неизпълнение на своите задължения, ако неизпълнението е възникнало 

вследствие на непреодолима сила, като например земетресение, пожари, 

наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и 

забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са наложени с 

административен акт на държавен или общински орган. 

(2) За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след 

сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е 

могло да се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било 

предотвратимо. 

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на 

неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа 

е могло да бъде предотвратено. 

(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила 
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страната, която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната 

страна в срок от 5 (пет) работни дни от възникването или преустановяването й. 

(5) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, 

изходящ от компетентен държавен или общински орган. 

(6) Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по ал. 4 срок 

за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде потвърдена по 

предвидения в предходната алинея начин, страната не може да се позовава на 

форсмажорни обстоятелства. 

(7) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е 

била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства. 

 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на трети 

лица по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия договор 

информация, станала му известна при изпълнението му. 

Чл.33. Документ, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станал достояние на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ се 

до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители, ще остане 

изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъде върнат при 

прекратяване на настоящото споразумение. 

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на договора 

да не заснема, фотографира или по какъвто и да е друг начин да записва 

изображения на военни обекти и техника. 

 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.35. Служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по трудови или по граждански 

договори нямат право при никакви обстоятелства да извършват ремонтни 

работи по бутилките за съхранение на природен газ и измервателните 

устройства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен за ликвидирането на аварии и в 

рамките на инструкциите за безопасност.   

 Чл.36.(1) Всяка от страните е длъжна до пет дни от датата на откриване 

на производство по несъстоятелност, процедура за приватизация или 

ликвидация да уведоми писмено другата страна за това обстоятелство. 

 (2) В случай на неуведомяване, всяка страна носи отговорност за вреди, 

пропуснати ползи, наложени в тежест на другата страна, такси и разноски, 

вследствие на пропуснати административни или съдебни срокове. 

Чл.37. Никоя от страните по това споразумение няма право да прехвърля 

изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на 

трети лица, които не са страна по този договор. 

Чл.38. Всяко изменение на настоящия договор се смята за действително, 

ако е изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо 
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съгласно чл. 116, ал. 2, от ЗОП. 

Чл.39.  За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

Чл.40. Всички спорове, породени от този договор и нерешени от страните 

по споразумение, включително тези, отнасящи се до неговото тълкуване, 

действителност, изпълнение или прекратяване са от компетенцията на 

съответния съд. 

Чл.41. Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми 

незабавно другата страна. 

 

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

 

- За Възложителя: Военно формирование 28000, област Пловдив, 

община Марица,с. Граф Игнатиево, п.к. 4198, е-mail: graf_log@abv.bg 

-  За Изпълнителя: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Чл.42 Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра 

- по един за всяка от страните. 

Чл.43 Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и действа до 

цялостното изпълнение на задълженията от двете страни. 

Чл.44. Неразделна част към договора е копие на техническа спецификация 

ТС К 21.0998.11 (Приложение № 1), от 8 (осем) листа (ще се добави 

допълнително преди подписване на договора). 

  

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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Отпечатано в 2 екз.: 

Екз. № 1 – ПНИ на военно формирование 28000, СД № АСД-13; 

Екз. № 2 –„Сигма инвест” ЕООД. 

 

ИЗГОТВИЛ: 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В СЛУЖБА „АПО” НА ВФ 28000 

 

ЛЕЙТЕНАНТ                           ДИМИТЪР ГАЧЕВ     

 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С: 

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000 

 

ПОЛКОВНИК        ИВАН ИВАНОВ 

  

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ БЮДЖЕТЕН  НА СЛУЖБА “ФИНАНСИ” НА ВФ 28000 

 

ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ                                НИНА ВАСИЛЕВА 

 

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В СЛУЖБА „АПО” НА ВФ 28000 

 

КАПИТАН                                 АНТОН ПЕТКОВ                                                                                

 


