
 1

УТВЪРДИЛ: 
ДИРЕКТОР 
НА ТД “Държавен резерв” 
гр. В.ТЪРНОВО 

     / Н. Костадинов / 

П Р О Е К Т  Н А Д О Г О В О Р  
ЗА ДОСТАВКА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 

 
Днес .......................г. в гр. В.Търново се сключи настоящият договор между: 
 
Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“               

гр. София, ул. “Московска” №3  чрез Териториална дирекция “Държавен 
резерв” гр. В.Търново, ул.“Христо Ботев“ №86, представлявана от Директора и 
Началник отдел „ФДАПОПСБ” (Гл.счетоводител), наричана за по-кратко 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

от една страна  
и 
................................ седалище и адрес на управление: гр. ......................, ЕИК 

............................, представлявана от ...................................., наричана накратко 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

от друга страна 
се сключи настоящият договор. 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя следните пожарогасители: 

              
 

 
                           
 
 
 

 
съгласно публична покана за нуждите на ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново, 

а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговорената между страните цена на 
обща стойност ............................. без ДДС, включваща транспортни разходи по 
предоставената оферта, която става неразделна част от същия договор. 

 
 II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 Чл.2 Изплащането на цената по договора ще се извърши след доставяне на 
пожарогасителите и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената 
доставка. Изплащането ще стане по банков път по посочена банкова сметка в 
данъчната фактура. 
 
 
 

№ 
по 
ред 

Вид пожарогасително средство 
 

Брой Обем 

1. Пожарогасител прахов АВС 26 бр. 6 кг 
2. Пожарогасител прахов ВС 1 бр. 12 кг 
3. Водопенен пожарогасител 47 бр. 9 л 
4. Въгледвуокисен пожарогасител СО ² 10 бр. 5 кг 
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III. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ 
Чл.3 Пожарогасителите по договора ще бъдат доставени наведнъж в срок до 

12.12.2014г. 
Чл.4 Пожарогасителите ще бъдат доставени на адреса на Териториална 

дирекция „Държавен резерв”, гр.Велико Търново, ул.„Христо Ботев” №86, етаж 3 
 
 IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
 Чл.5 Собствеността на вещта преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на 
предаването на вещта като се изготвят 2бр. приемо-предавателни протоколи 
подписани от компетентни лица от двете страни по договора. 
 
 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предаде вещта във вид, количество и 
качество, съгласно уговореното с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което е удостоверено чрез 
гаранционни карти за всеки пожарогасител. 
 Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава при установен дефект на пожарогасител 
да го замени за собствена сметка, в най-кратък срок. 
 Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
8.1 Да заплати уговорената цена в размер и по начин определен по този договор. 
8.2 Да получи вещта. 
 

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.9 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 
Чл.10 Всички изменения и допълнения в настоящия договор са валидни само 

при условие, че са извършени в писмена форма от двете страни. 
Чл.11 Страните решават добронамерено възникналите спорове по изпълнение 

на договора. 
 Чл.12 За неуредените с този договор условия по изменението, приложението, 
прекратяването и тълкуването му, ще се прилагат разпоредбите на гражданското и 
търговското законодателство на Република България. 
 
 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по 
един за всяка от страните. 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ДИРЕКТОР НА ТД „ДР” ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ................................ 
ГР. В. ТЪРНОВО                                                  ГР. .......................................  

                /........................./      /.........................................../   
 
НАЧ.ОТДЕЛ ФДАПОПСБ  
(ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ) 

              /.........................../ 
 
Съгласувал: 
Надя Ризова-Тодорова 
Нач. отдел „ФДАПОПСБ” 
 
Изготвил: 
Вилма Димитрова 
Ст.юрисконсулт 


