
                                  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  

                                         към  Договор № ДД-71/22.10.2015 г. 

 

 

Днес, 25.10.2017г. 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 - 

Управител, наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 1.2 от горепосочения договор, докладни 

записки №№3308/03.08.2017г. и 3308/12.10.2017г. от Директор на дирекция СОМП, докладна 

записка с вх. №3743/23.10.2017г. от Директорите на дирекции ФСДУС, ОППИО и СОМП, се 

сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното: 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да увеличи физическата, въоръжена, денонощна охрана на следните обекти от Списъка на 

обектите на ДА ДРВВЗ, неразделна част от договора:  

т. 28. База – с. Поликраище към ТД ДР – гр. Велико Търново – броят на охранителите 

да се увеличи от 8 на 16; 

т. 38. База – гр. Сливен към ТД ДР – гр. Бургас – броят на охранителите да се увеличи 

от 14 на 18; 

Чл. 2. Общият брой на охранителите, които изпълняват услугата физическа, 

въоръжена, денонощна охрана по Договор № ДД-71/22.10.2015г. се променя от 359 броя на 

371 броя непосредствени охранители на обектите, изброени в Списъка на обектите на ДА 

ДРВВЗ, неразделна част от договора. 

Чл. 3. Във връзка с предходния член текстът на  чл. 4.1. от Договор № ДД-

71/22.10.2015г., изменен с Допълнително споразумение от 11.03.2016г. и Допълнително 

споразумение от 16.03.2017г. се изменя, както следва: 

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

осигурената физическа денонощна въоръжена охрана в размер на 320 599,65 без ДДС или 

общо за 1 (една) година в размер на 3 847 195,80 без ДДС.“ 

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 01.11.2017г. 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/ 

 


