
Приложение № 4 

към договор № 17/01.07.2020 г. 

 

             ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

Рег. № ___________/____.____.2020 г. 

Екз. № ____ 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК ПО АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЛОГИСТИКАТА НА 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

 

ПОЛКОВНИК                                                           ………………. 

                                                                                      ___.____.20___ г 

 

 

 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

 

Комисия, назначена със Заповед № ____________________/___________г. на 

началника на Военна академия „Г. С. Раковски”, в състав: 

Председател: ________три имена__________ –____длъжност_____в __________. 

Членове: 1. ________три имена____________ –____длъжност_____в __________. 

2. ________три имена__________ –____длъжност_______________в __________. 

3. ________три имена__________ –____длъжност_______________в __________. 

4. ________три имена__________ –____длъжност_______________в __________. 

С участието на представител на изпълнителя по договор № ………………………. 

от …………… 20…. г., се събра за да разгледа причините за отклонението от качествените 

характеристики на артикул. 

____________________________________________________________________________. 

 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

 

1.____________________________( наименование на артикула) 

___________________________ доставен от изпълнител 

_______________________________________по Договор № __________________________ 

между Военна академия „Г. С. Раковски” и _______________с гаранционен 

срок______месеца, в сила от __________________________. От началото на 

експлоатацията, артикулът е използван ________ дни/месеца. 

 

2. Експлоатация на артикула __________(посочват се бележките по 

изпълнението на инструкциите по експлоатацията)_________________________________ 

 

3. Описание на дефекта по артикула ________(дата и обстоятелства, при 

които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и 

последствия от дефекта)________________________________________________________ 

 

4. Списък на дефектиралите елементи - (артикули излезли от строя се 

съхраняват до получаване указания от изпълнителя по договора) ……………………………. 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

Въз основа на изложеното, комисията реши: 

 

1______________________не е годен за по –нататъшна експлоатация и подлежи 

на ________________________(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде 

трябва да се извърши той)_______________________________________________________ 

 

2. Дефектът е вследствие на ___________(производствен дефект, нарушаване 

правилата за експлоатация и др.) _________________________________________________ 

 

3. За възстановяване на артикула са необходими следните (части, материали) 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Замяната (ремонтът) на артикула да се извърши за сметка на (изпълнителя по 

договора, възложителя)_______________________________________________________ 

 

5.За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по договора в 

срок от ____до _______г. да възстанови работоспособността на артикула.(Да извърши 

пълна замяна на артикула; да предостави отделни части и елементи - посочват се какви; 

да се извърши ремонт при изпълнителя по договора, да се изплати стойността за 

възстановяването на артикула и др.) 

 

Изпълнителят, по договора се задължава писмено да уведоми Военна академия 

„Г. С. Раковски” до 10 (десет) дни след закриване на рекламацията, за анализа на 

причините, довели до несъответствието, и за предприетите коригиращи действия за 

повторно недопускане на несъответствие. 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на 

рекламацията (фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)  

 

 

                                 КОМИСИЯ: 

 

Председател:                                                                     

Членове: 1.  

                2.  

                3.  

                4.  

Представител на изпълнителя: …………………………….. 


