
С П О Р А З У М Е Н И Е 

 
Днес, 04.09.2015 година между страните: 

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" при 

Министерски съвет на Р. България, чрез Териториална дирекция "Държавен 

резерв" гр. Враца, представлявана от инж. Ивайло Иванов – Директор и Ивета 

Велчева – Ангелова – Началник отдел ”ФДАПО”, със седалище и адрес на управление: 

гр. Враца, ул. ”Илия Кръстеняков” №  2 с ИН по ДДС BG 831913661 и ЕИК 

8319136610093, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

         и “Ангелков БГ” ЕООД гр. Кюстендил, със седалище и адрес на управление: 

гр. Кюстендил, ул. ”Яне Сандански” № 19, ЕИК № 203108563, представлявано от 

Йордан Иванов Ангелков – 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 7/04.09.2015 год. за възлагане на обществена поръчка по 

глава осма „А” от ЗОП с предмет „Техническо обслужване и презареждане на 

пожарогасители намиращи се в Администрацията и складовите бази на ТД ДР гр. 

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 СБ Враца, СБ 

Лом, СБ Берковица и Администрацията  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 

7/04.09.2015 год. 

 

 

 

 

 

ЗА ТД ДР ВРАЦА:                                                 ЗА „Ангелков БГ”ЕООД 

 

1.Директор:.........П..........                               /………П……./ 

   

  / инж. Ивайло Иванов /                                                         

 

2.Н-к отдел ФДАПО:........П…….. 

  /И. Велчева - Ангелова/ 


