
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          

 

ДОГОВОР  
 

                                                    № ДД - 12/10.11.2015 г. 

 

Днес, 10.11.2015 г., в гр. София между: 

 

 1.Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез 

Териториална дирекция „ Държавен резерв” – гр. София, със седалище и адрес на 

управление гр. София 1309, ул. „Алдомировска” №114, ЕИК по БУЛСТАТ 8319136610040, 

представлявана от инж. Димитър Янков Попов - Директор и  Радослава Стоянова Илкова -  

началник отдел ФДПО, наричана по-нататък в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

            2.“Ангелков БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление област Кюстендил, 

гр. Кюстендил, ПК 2500, ул. „Яне Сандански“ №19 ЕИК 203108563, представлявано от 

Йордан Иванов Ангелков - управител , наричано за по- кратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от другата 

страна, 

 

на основание чл. 101е от Глава осма “а” от ЗОП се сключи настоящия договор, за  

изпълнител на обществена поръчка, за следното:  

 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично 

изпитване на устойчивост на налягане на носими и возими пожарогасители, 

намиращи се на обекти: административна сграда – ТД ДР – гр. София, складова база 

гр. Ботевград, складова база гр. Самоков, складова база гр. Разлог и петролна база 

с.Антон, за срок до 31.12.2015 г,. съгласно Техническо прeдложение /Приложение 

№1 от публичната покана/  и НАРЕДБА  № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експоатация на обектите /Обн.,ДВ,бр.89 от 

28.10.2014 г. 

 

 

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 

 1.  Да осигури достъп до обектите за извършване на договорените услуги; 

 2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с      

изпълнението и предмета  на договора; 

3.  Да заплаща на изпълнителя извършените по договора услуги при спазване на 

чл.6, ал.2 от настоящия договор. 

 

 

III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.3.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 



 1. Да извърши техническо обслужване, презареждане  и/или хидростатично 

изпитване на устойчивост на налягане на носими и возими пожарогасители , предмет 

на настоящия договор, намиращи се на обекти: административна сграда – ТД ДР – 

гр.София, складова база гр.Ботевград, складова база гр.Самоков, складова база 

гр.Разлог и петролна база с.Антон; 

 2. Да извърши проверка за годността на пожарогасителите, съгласно инструкциите 

за експоатация на конкретните пожарогасители; 

 3.  Да влага само качествени материали при ремонта на пожарогасителна техника ; 

 4. При предаване на пожарогасители за сервиз се изготвя приемо-предавателен 

протокол; 

(2)  На всички проверени пожарогасители да бъдат поставени стикери за извършена 

ежегодна проверка, на които са записани:  

 1.  Регистрационния номер на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 2.  Дата на извършване на преглед; 

 3.  Годината, през която трябва да се извърши следващия периодичен преглед .   

 (3)  Всички дейности  предмет на договора  да бъдат съобразени с работното време 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

IV.СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.4.(1) Договорът се сключва за срок до 31.12.2015 г. и влиза в сила от деня на 

подписването му. 

 (2) Договорът може да бъде прекратен от всяка от страните с 30/ тридесет/ дневно 

писменно предизвестие. 

 

 

 

V.ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.5.(1) При неизпълнение, забавено или неточно изпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по договора, същият дължи 

неустойка в размер на 5% от неизпълнението без ДДС. 

 (2) За претърпените вреди от неизпълнението, забавянето или неточното 

изпълнение във връзка с настоящия договор, изправната страна има право да търси 

по съдебен ред обезщетение в съответствие с общите правила на гражданското 

законодателство. 

 

VI.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.6.(1) Цената на услугата по настоящия договор се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

съгласно ценово предложение на изпълнителя по образец на Приложение №2 от 

публичната покана, което се счита за неразделна част от настоящия договор.  

 (2) Разплащането между страните се извършва с платежно нареждане  в 10 /десет 

/дневен срок, след подписването на двустранен протокол, и представена данъчна 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 

VII.СПОРОВЕ 

 

Чл.7.(1) Възникналите през време на договора спорове и разногласия  между 

страните се решават чрез преговори между тях.  



 (2) В случай на непостигане на договореност по предходната точка,  всички спорове, 

породени по този договор или отнасящи се до него,  включително споровете, 

породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешени според разпоредбите на 

българското законодателство от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

VIII.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.8.(1) Обслужването на пожарогасителните уреди /пожарогасителите/ ще се 

извършва в обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.3, ал.1, т.1. 

(2) Всички изменения и допълнения към този договор се извършват с писмено 

съгласие на двете страни за влизането им в  сила.  

(3) Никоя от станите няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията 

си по настоящия договор. 

(4) Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл.43,ал.2 от 

ЗОП. 

(5) Неразделна част от договора са: 

 

 - Техническото прeдложение на изпълнителя по образец на Приложение №1 от 

публичната покана; 

 - Ценовото предложение на изпълнителя по образец на Приложение № 2 от 

публичната покана; 

 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка: ДСК ЕАД 

ВIC:STSABGSF 

IBAN:BG 27 STSA 93000022475183 

 

Адрес за кореспонденция: гр. Кюстендил, ПК 2500, ул. „Цар Освободител“ №342 

Телефон 0885435000 

Тел./факс 078520333 

 

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра  - по един за всяка от 

страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   П                                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:   П 

 

 инж. Димитър Янков Попов :                                        Йордан Иванов Ангелков - управител 

/Директор  ТД ДР – гр. София/ 

 

 

Радослава Стоянова Илкова:   П 

/началник отдел ФДПО/   

                                                                     


