
                                       С П О Р А З У М Е Н И Е 

 
Днес, 09.03.2015 година между страните: 

1. ДА”ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”-МС – 

гр.София, представлявана от Станимир Пеев –  Председател, чрез пълномощника си – 

Петя Генчовска – И.Д.Директор на ТД ”Държавен резерв” гр.Враца и Ивета Велчева - 

Ангелова – Началник отдел ФДАПО на ТД ”ДР” Враца, ИН по ДДС BG 831913661, 

Булстат 8319136610093, от една страна, и от друга страна  

 

         2. „Борислав Борисов – ББ” ЕООД гр.Лом, със седалище и адрес на управление: 

гр.Лом, ул.”Крали Марко” № 4 и ЕИК 111540301 представлявано от Борислав Цветанов 

Борисов - Управител,  от друга 

се сключи настоящото споразумение за следното: 

 

         I. На основание чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

във връзка с договор № Д 2/09.03.2015 год. за възлагане на обществена поръчка по 

глава осма „А” от ЗОП с предмет „ Извършване на транспортна услуга по превоз на 

товари, за нуждите на ТД ДР Враца”  двете страни приемат да се информират взаимно 

за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците 

и служителите от тези рискове. 

          
       II. Двете страни се договарят във всички стадии на извършваната работа да 

осигуряват безопасното провеждане на дейностите, в съответствие с инструкциите в 

областта на здравословните и безопасни условия на труд, действащи в ЗБ Криводол, СБ 

Лом и СБ Враца при ТД ДР Враца. 
 

      III. Отговорностите и пълномощията на страните при изпълнението на 

транспортните услуги по превоз на товари  и съвместната експлоатация на териториите, 

сградите и съоръженията са съгласно горепосочените инструкции. 

 

       IV. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването и е 

действително до изпълнение на всички задължения на двете страни по договор № Д 

2/09.03.2015 

 

 

 

ЗА ТД ДР ВРАЦА:                               ЗА „Борислав Борисов - ББ”ЕООД 

 

1.ИД.Директор:......................                               /………………./

    

 / П.Генчовска /                                                         

 

2. Н-к отдел ФДАПО 

         /И.Велчева – Ангелова/ 

 

Съгласувал: 

Ст.юрисконсулт отдел ФДАПО 

/С.Спасова/ 


