
          Приложение № 2 

 

 

ПРОЕКТ 

на 

ДОГОВОР                                     

 

 Днес, ……….2017 г. в град София, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки, между: 

 Авиоотряд 28, със седалище и адрес на управление Република България, гр. 

София 1540, летище София, ЕИК: 129009105, ИК по ДДС   BG129009105 

представлявано от г-н Тодор Николаев Коджейков – Генерален директор и г-н Иван 

Димитров Георев – главен счетоводител, директор на дирекция „АФДУС“, наричан по-

долу в този договор за краткост Възложител, от една страна   

и  

.............., ЕИК: ....................., ИК по ДДС: BG............... със седалище и адрес на 

управление: ........................, адрес за кореспонденция...................................., 

представлявано от .............................., наричано по-долу в този договор за краткост 

Изпълнител 
се сключи този Договор за кетъринг. 

 

I. ПРEДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Предмет на този договор е Кетъринг - доставка, зареждане и отзареждане с 

хранителни продукти, алкохолни напитки, безалкохолни напитки (наричани на кратко 

“храни”) и консумативи от ........................ за всички полети на въздухоплавателните 

средства на АВИООТРЯД 28.  

1.2. Зареждането с хранителни продукти, предмет на договора, включва 

производството, доставянето на храните, транспортирането до въздухоплавателните 

средства (ВС), зареждането им на ВС и отзареждане след кацане. 

1.3. Измиване и съхранение на посуда за многократна употреба до 100 

комплекта, собственост на Авиоотряд 28; 

1.4. Извършване на други кетърингови услуги, съгласно Ценоразпис на 

номенклатурите за доставка на хранителни продукти, алкохолни напитки, безалкохолни 

напитки и консумативи, приложение към този договор. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

2. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от 

...................2017г. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

3.1. Изпълнителят се задължава да зарежда въздухоплавателните стредства на 

Възложителя с храни и консумативи, избрани  от представител на Възложителя, като се 

задължава да следва своя стандартен ред и процедури. 

3.2.Да зарежда въздухоплавателните стредства на Възложителя с храни и 

консумативи в часа, определен в заявката. В случай че Изпълнителят не е заредил ВС в 

посочения в заявката час, това се отбелязва в листа по т.3.11. 

3.3. При необходимост, може да се доставят храни и консумативи по единични 

цени, утвърдени в ценоразписа – приложение към този договор, които ще бъдат 

предварително съгласувани. Тези поръчки се изготвят от старши стюард/-еса и се 

одобряват от ръководител „Кабинен състав“. 

3.4. Зареждането се извършва с подаване на писмена заявка за доставянето на 

храни и консумативи по единични цени, утвърдени в ценоразписа – приложение към 



този договор от представител на Възложителя, направена в срок, не по-малък до 12 часа 

преди полета. Окончателни корекции се приемат 6 часа преди полет. 

3.5. При извънредни ситуации и/или форсмажор, заявката за доставка на храни 

по каталога ще се извършва по факса в срок, по-малък от 12 часа. 

3.6. Заявка за допълнителни храни се приема до 1 (един) час преди полета, за 

приготвяне на не повече от 10 (десет) броя храни. 

3.7. Изпълнителят се задължава да предаде приготвените храни на борда на ВС, 

не по-късно от 2 (два) часа, преди предварително обявения час на излитане. 

3.8. В процеса на приготвяне на храните се оставят проби от продуктите, 

включени в менютата, за срок от 48 (четиридесет и осем) часа,  които при поискване се 

представят на представител на Националната служба за охрана при Президента на 

Република България.  

3.9. Изпълнителят се задължава да съхранява посуда за многократна употреба и 

авиооборудване до 100 комплекта, собственост на Възложителя, на определено място в 

Кетъринга, като полага изискващите се за това грижи на добър стопанин. Посудата се 

предава за ползване и съхранение с двустранен протокол. Повредена и липсваща 

посуда и авиооборудване, по вина на Изпълнителя, се възстановява за негова сметка. 

3.10. Изпълнителят се задължава да приема, зарежда и отзарежда от борда на 

ВС, почиства и поддържа наличната посуда и авиооборудване според санитарните 

изисквания. 

3.11. Зареждането и отзареждането на борда се извършва с лист (ордер) за 

кетърингово обслужване по следния ред: 

 Ордерът се съставя от Изпълнителя съгласно заявката; 

 Задължителни реквизити в ордера: 

      а) номер на полета, дата и дестинация; 

 б) заявен час на доставка; 

 в) точен час на доставка; 

      г) кода и количеството на поръчаните номенклатури; 

 д) кода и количеството на доставените номенклатури; 

      е) видът и количеството на посудата за многократно използване преди и 

след приключване на полета; 

      ж) общо тегло на поръчаните номенклатури;  

      з) име и фамилия на лицето, отговорно за доставката; 

      и) име, фамилия и подпис на лицата за “приел” и “предал”; 

      й) място за вписване на количествени или качествени претенции (ако 

такива има) от Възложителя. 

3.12. Качеството на храната трябва да съответства на санитарните изисквания на 

Закона за храните и Агенцията по безопасност на храните и на изискванията на 

Възложителя:  

 Сиренето трябва да е произведено в съответствие със стадарт БДС 15: 2010 

 Колбасите трабва да бъдат по утвърден стандарт „Стара планина“ 

 Масло- не по- малко от 82 % масленост. 

 

3.13. Изпълнителят има право да получи в договорените срокове фактурираните 

суми по валидните цени за извършваната дейност, предмет на договора. 

3.14. Изпълнителят се задължава да предостави сертификат за качество за 

годност на доставената храна за всеки конкретен полет. 

3.15. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп до кетъринга на представител на 

Националната служба за охрана при Президента на Република България и възможност 

за проверка на хранителните продукти, които ще се доставят на въздухоплавателните 

средства за всеки полет, във връзка със сигурността на полетите със специално 

предназначение.  



3.16. Изпълнителят се задължава да доставя храните и напитките в добър 

търговски вид; 

3.17. Изпълнителят се задължава да спазва заявеното от Възложителя меню. 

3.18. Изпълнителят се задължава да осигурява 24-часова доставка на храни и 

напитки. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1. Възложителят е длъжен да представя на Изпълнителя писмени заявки, въз 

основа на съгласуваните с него менюта в срокове и при условията на договора. 

4.2. Количествените или качествени претенции за качени на борда храни се 

приемат само ако това е отразено в съответните приемо-предавателни документи - лист 

(ордер) за заредена храна. 

4.3. Възложителят има право да прави проверка и инвентаризация за 

съхранението на неговата посуда от Изпълнителя. За резултатите се прави двустранно 

подписан протокол. 

4.4. Възложителят се задължава да изпрати писмено уведомление за анулиран 

полет, промяна на типа на ВС, подлежащо на кетърингово обслужване, корекция на 

заявения брой храни, визирани в конкретната заявка, не по-късно от 4 (четири) часа 

преди точния час на излитане на ВС. 

4.5. Възложителят се задължава да заплаща цената за извършените кетърингови 

услуги по начин, размер и срокове съгласно договора. 

4.6. При анулиране на полет по- малко от 4 (четири) часа преди заявения час на 

доставка, Възложителят заплаща 100 % от стойността на изготвените в кетъринга 

храни. 

 

V. ЦЕНИ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5.1. Цените на номенклатурите за доставка на хранителни продукти, алкохолни 

напитки, безалкохолни напитки и консумативи са съгласно ценоразпис, приложение 

към този договор. 

5.2. Цена за цялостното обслужване за всяка конкретна доставка на кетъринга на 

ВС:  

 за зареждане на самолет Airbus A 319 – ...................лева; 

 за зареждане на самолет Фалкон 2000/ хеликоптер МИ-8ПС/ хеликоптер МИ-

8Т - .............................. лева. 

Цена на цялостното обслужване за всяка конкретна доставка на кетъринга на ВС 

включва: 

 транспортните разходи; 

 зареждане и разтоварване на ВС; 

 затоварване на специализирания автомобил за пренасяне на кетъринга; 

 цена на мострите за проверка на хранителни продукти за Националната 

служба за охрана; 

 третиране на отпадъци; 

 други- предоставяне на авиооборудване, химическо чистене на ленени 

салфетки /бр./ 

5.3. Месечна цена за измиване и съхранение на посуда за многократна употреба 

до 100 комплекта, собственост на Авиоотряд 28 – ..................... лева. 

5.4. Действащите цени по точки от т. 5.1 до т. 5.3 са в лева без ДДС. 

5.5. Плащанията се извършват както следва: Изпълнителят издава фактура за 

зареждането на въздухоплавателните средства за всички полети през текущия месец до 

5 (пето) число на месеца, следващ зареждането. Към фактурата се прилагат разходно – 

оправдателни документи, удостоверяващи доставения кетъринг за всеки полет. 

5.6. В срок до 30 (тридесет) дни, след предоставяне на фактурата и разходно 



оправдателните документи, Възложителят извършва плащането по следната банкова 

сметка на Изпълнителя:  

 

IBAN: ……………………………………,  

BIC: ………..,  

Банка …………… 

 

VI. ПОВEРИTЕЛНОСT  

6.1. Всяка информация по този договор е конфиденциална. 

6.2. Всяка страна се задължава и гарантира, че тя, нейните работници, 

служители, посредници u представители ще пазят в пълна тайна условията на този 

договор. Никоя от страните по договора няма право да оповестява информация относно 

другата страна и нейната дейност, получена или съобщена във връзка с този договор, 

без предварително писмено съгласие на другата страна.  

6.3. При нарушаване на забраната, визирана в текста на т. 6.2. на настоящия 

договор, нарушилата я страна дължи на другата обезщетение в размер на реално 

претърпените щети и пропуснати ползи, но не по-малко от 10 % (десет процента) от 

стойността на услугата и доставките за предходните 2 (два) месеца. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

7.1. При неизпълнение или нарушение на клаузите и задължения по договора, 

изправната страна има право на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи в 

съответствие с разпоредбите на Българското законодателство. Когато за неизпълнение 

или нарушение на задължение е предвидена неустойка, изправната страна има право на 

такова обезщетение само за разликата на вредите, надвишаващи предвидения размер на 

неустойката. 

7.2. В случай на непреодолима сила всяка от страните може, без да носи 

отговорност, да преустанови временно изпълнението на своите задължения по този 

договор, ако по причини извън нейния контрол не може да изпълнява своите 

задължения, включително, свързани с пълно или частично преустановяване на работата 

или забавяне извършването на работата, природни бедствия, пожари, урагани, спиране 

на ток или действия на държавните или общински власти. 

7.3. В случай на временно прекратяване по т. 7.2, съответната страна се 

задължава незабавно да уведоми другата страна, посочвайки характера на събитието и 

вероятното времетраене на прекратяването. 

7.4. В случай, че временното прекратяване по т. 7.2 продължи повече от 60 

(шестдесет) дни, всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна. 

7.5. В случай, че Възложителя установи, че кетъринг доставката не е съгласно 

спецификациите (включително и не само по отношение на качеството и грамажа), това 

обстоятелство се отразява в лист (ордер) за кетърингово обслужване в т. 3.11, буква 

“й”. В този случай Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 1 % от 

общата цена на доставката. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1.Договорът се прекратява в следните случаи:  

8.1.1 По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

8.1.2  С изтичане срока на договора; 

8.1.3  С едномесечно писмено предизвестие от една от страните; 

8.2. Договорът може да бъде развален от всяка от страните при виновно 

неизпълнение на задълженията на насрещната страна.  

8.3. Под виновно неизпълнение задълженията на Изпълнителя следва да се 

разбира: 



8.3.1. Системно неизпълнение на задължението за доставка в часа, 

посочен в заявката. 

8.3.2. Системно неизпълнение на задължението за доставка на 

посоченото в заявката количество и качество храни и 

консумативи.  

8.3.3. При неизпълнение на задължението по т.3.18 от договора.  

8.3.4. При констатирани други нередности извън случаите по т. 8.3.1., 

8.3.2. и 8.3.3. и/или конфликт на интереси- с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

8.4.  За целите на т.8.3.1. и 8.3.2. под „системно неизпълнение“ следва да се 

разбират три и/или повече неизпълнения на посочените задължения, вписано в лист 

(ордер) за кетърингово обслужване . 

8.5. Договорът се прекратява по право, ако на Изпълнителя бъде отнет Лиценза 

за оператор по наземно обслужване; 

8.6. В случая на предсрочно прекратяване на договора, страните уреждат 

финансовите си взаимоотношения съобразно степента на изпълнение на договора. 

 

IX. ПРОЦЕДУРА НА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И РАЗНОГЛАСИЯ 

9.1. Всички възникнали разногласия, свързани с изпълнението и тълкуването на 

договора, се решават от страните чрез преговори. За целта, всяка от страните определя 

по двама свои представители, които да съгласуват и решават възникналите въпроси и 

проблеми. 

9.2. При невъзможност за разрешаване на възникналите разногласия, споровете 

се отнасят за разглеждане от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

X. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. По силата на този договор за валидни се смятат само писмените съобщения 

и уведомления, включително и такива, изпратени по факс. 

10.2. Приложението към настоящия договор представляват неразделна част от 

него. 

10.3. Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Ценоразпис на номенклатурите за доставка на хранителни продукти,  

алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи. 

 

 

       За “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:       За “ИЗПЪЛНИТЕЛ”: 

 

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

Тодор Коджейков                              

Генерален директор на Авиоотряд 28                                    
…………………. 

Иван Георев  
Главен счетоводител, директор на дирекция „АФДУС“ на Авиоотряд 28 


