
                                   ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ   

                                         към  Договор № ДД-71/22.10.2015 г. 

 

 

Днес, 11.03.2016г. в гр. София между:  

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

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, ул. 

„Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев - Председател и Аглая Минева - Главен 

счетоводител, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 

 и 

2. „Боду” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София; район Лозенец; ул. 

"Бигла" № 2; вход А, ЕИК: 130068321, представлявано от Тихомир Тодоров Тотов (в 

качеството му на Управител), с ЕГН: 7608284084, наричано по-долу и за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,  

на основание чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с 

ПМС № 375/28.12.2015г., становище на Агенцията за обществени поръчки с изх. № 04-00-

85/24.11.2014г., чл. 7 от горепосочения договор, писма от „Боду” ООД с вх. № 36/04.01.2016г., 

№ 36/28.01.2016г. № 36/11.02.2016г., № 36/24.02.2016г. и докладна записка с вх. № 

36/10.03.2016г. от Директорите на дирекции ОППИО, АПОЕК и ФСДУС, се сключи 

настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното: 

Чл. 1. Eжемесечното възнаграждение за осигурената физическа денонощна въоръжена 

охрана по договора се увеличава с 47,52 (четиридесет и седем лева и петдесет и две ст.) за 

един брой охранител съответно със 17 059,68 (седемнадесет хиляди петдесет и девет лева и 

шестдесет и осем ст.) за всички 359 бр. охранители на месец. Увеличението на цената се 

налага поради приемане на нормативен акт (ПМС № 375/28.12.2015г., с което е определен нов 

размер на минималната работна заплата за страната (420 лв.), считано от 01.01.2016г.) и 

същото е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.  

Чл. 2.  Във връзка с предходния член, чл. 4.1. от договора се изменя, както следва: 

,,Чл.4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно възнаграждение за 

осигурената физическа денонощна въоръжена охрана в размер на 289 899.68 (двеста 

осемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и осем ст.) 

месечно или общо за 1 (една) година в размер на 3 478 796.16 (три милиона четиристотин 

седемдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и шестнадесет ст.). В тази 

цена не е включен ДДС.“  

Чл. 3. Увеличението на размера на ежемесечното възнаграждение, посочено в чл. 1 от 

настоящото споразумение, влиза в сила от 01.01.2016г. 

 

 Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото 

подписване и е неразделна част от Договор № ДД-71/22.10.2015 г. Всички останали клаузи от 

договора остават непроменени. 

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

                                                                                                                     УПРАВИТЕЛ:…../П/…. 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: …../П/….                                                               / ТИХОМИР ТОТОВ / 

 /СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …./П/…. 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 


