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Днес, ……….. г., в гр. ......... между

 

1.„ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД, със

бул."Марица" №38, партер с ЕИК

качеството  си  на  управител,  наричано

 

И 

 

2.……………………….., със

 ……………………………………………………………………,

……………….., представлявано

на…………………………., наричано

 

 

„ФИШ ЕКСПРЕС ” ООД

рибарство 2014-2020 г.“ 

“Изграждане на предприятие

битова сграда” 

С цел постигане на резултатите

за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) По силата на настоящия

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на

следните индивидуализиращи

Мярка: 

Модел: 

Шаси № 

Двигател № 

Цвят: 

Интериор: 

 

Покупката на който бе предмет

нов товарен хладилен автомобил

на „Фиш Експрес” ЕООД намиращо

36.340”  наричан  по-долу „автомобила

спецификация - Приложение

(2) Tози договор се сключва във

“Изграждане на предприятие
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ДОГОВОР 
 

№................................................... 

между: 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив

партер с ЕИК: 203204152, представлявано от Илиян

ител,  наричано  по-долу  за  краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ

със седалище и адрес на 

……………………………………………………………………, 

представлявано от …………………………..в 

наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

” ООД е бенефициент по Оперативна програма

“ с проектно предложение  № BG14MFOP001

предприятие за преработка на риба и рибни продукти

на резултатите и целта, заложени в Проекта, страните

ДОГОВОРА 

на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя

правото на собственост върху  нов товарен хладилен

индивидуализиращи го белези: 

предмет на  процедура с публична покана „Закупуване

автомобил до 3,5 тона за нуждите на преработвателното

ЕООД намиращо се в обл.Пловдив, общ.Пловдив, 

автомобила”, с технически характеристики

Приложение 3, съставляваща неразделна част от настоящия

сключва във връзка с проектно предложение BG14MFOP001

предприятие за преработка на риба и рибни продукти

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

Пловдив, община Пловдив, 

Илиян Иванов Григоров,  в  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,  

управление:

 с ЕИК 

 …………………………..в качеството си 

друга страна, 

програма „Морско дело и 

BG14MFOP001-5.004-0003 

продукти и административно-

Проекта, страните се договарят 

доставя и прехвърля  на 

хладилен автомобил  със 

Закупуване и доставка на 

преработвателното предприятие 

Пловдив, село Костиево, УПИ 

характеристики съгласно Техническа 

настоящия договор. 

 BG14MFOP001-5.004-0003 

продукти и административно-
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битова сграда” в рамките на

аквакултури “ от „Програма за

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.  (1) Общият срок за изпълнението

подписване на настоящия договор

финансова помощ, който приключва

 (2)  Срокът за доставка 

Приложение 2 след изпращане

на доставката всички рискове

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За получаване

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

……………. лв. (………………….) 

(…………………………..) с включен

 (2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи

освен изрично уговорените в

(3) Продажната цена по чл. 3 (1) 

-Авансово плащане– в размер

до 3 (три) работни дни след получаване

изпълнител, изпратено след упражнен

на ПМДР 2014-2020г.  и издаване

-Окончателно плащане: 90% (

приемане на изпълнение на договора

(4) Всички плащания се извършват

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно

IBAN: ………………………………… 

BIC:………………… 

Банка:..................................................................................

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен

банковата си сметка в 5 (пет) 

Чл.4 Във всички разходооправдателни

указва номера/датата на настоящия

извършва, в съответствие 

предприятие за преработка

сграда“, финансиран от Програма

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
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рамките на процедура „Преработване на продуктите

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020”. 

ЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

изпълнението на договора е до 6 (шест) календарни

настоящия договор, но не повече от срока на договора

който приключва на 10.02.2019г.  

ка на Автомобилът ще бъде ……….дни

изпращане на писмена заявка за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

рискове за повреда и унищожаване на Автомобилът

получаване на автомобила се подписва приемо-предавателен

НА ПЛАЩАНЕ 

Т ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение

. (………………….) без включен ДДС или ……………… 

(…………………………..) с включен ДДС. 

не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да е

уговорените в този договор. 

чл. 3 (1)  се заплаща, както следва: 

размер на 10% (десет процента) от стойността

след получаване на писмото за одобрение на процедурата

след упражнен последващ контрол от страна на

издаване на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

: 90% (деветдесет процента) от стойността на договора

изпълнение на договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път

именно:  

IBAN: …………………………………  

:.................................................................................. 

длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

пет) календарни дни от извършване на промяната

оправдателни документи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

на настоящия договор, както и обстоятелството

съответствие с Договор. № МДР-МП-001-35/10.08.2017

преработка на риба и рибни продукти и административно

от Програма „Морско дело и рибарство 2014

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

продуктите от риболов и 

календарни месеца след 

договора за безвъзмездна 

дни, съгласно оферта - 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. До датата 

Автомобилът ще бъдат за  

предавателен протокол. 

 

възнаграждение в размер на 

или ……………… лв. 

да е допълнителни суми, 

стойността на договора – в срок 

на процедурата за избор на 

страна на Управляващия орган 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

стойността на договора – в деня на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

банков път по банковата сметка 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

промяната.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително 

обстоятелството, че разходът се 

35/10.08.2017г. Изграждане на 

административно-битова 

 2014-2020 г. 
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Чл. 5.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има

при условията на чл. 3 ал.3, в

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

офертата си (Приложение 2), 

изискванията на приложимата

„Програма за морско дело и рибарство

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава

преди осъществяване на доставката

(3)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

отговарящ на  описание и 

Техническа спецификация 

Автомобилът и представлява

(4) В случай на дефекти или

задължава да осигури резервни

съответствие с чл. 13 от настоящия

направени по електронна поща

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен

търговец, при спазване на

съответствие с най-добрите практики

цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва

ресурси, необходими за пълното

Приложение №2 – Оферта

национални и европейски стандарти

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава

Европейската общност и националната

безвъзмездна финансова помощ

2020“ 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава

Договор на трети лица.  

(8) Във връзка с поетите ангажименти

Управляващия орган, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Управляващия орган, упълномощените

националните одитиращи органи

измамите, Европейската сметна

финансова инспекция и Националната

проучване на документацията

като част от изпълнението на

 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица

вина, причини щети, то възстановяването

(10)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема

изпълнение на настоящия договор

001-35/10.08.2017г. Изграждане
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Т има право да получи уговореното в чл. 3, ал

, в случай че изпълни договора точно. 

Т се задължава да изпълни договора в пълно

иложение 2), поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания

приложимата нормативна уредба, както и на специфичните

дело и рибарство 2014-2020”. 

се задължава да уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най

доставката, за готовността си да я извърши. 

се задължава да предаде на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

описание и спецификации и ведно с всички принадлежности

ецификация /Приложение 3/, която съдържа подробно

представлява неразделна част от настоящия договор.  

дефекти или недостатъци при Автомобилът,  

резервни части или да отстрани повредата при

от настоящия договор. Уведомления  за дефекти

електронна поща, ще се считат за валидни. 

е длъжен да изпълни предмета на Договора

спазване на изискванията за ефективност, прозрачност

добрите практики в съответната област и с настоящия

трябва да осигури всички финансови, човешки

пълното и точно изпълнение на Договора и в пъл

Оферта, документацията за участие в процедурата

европейски стандарти и норми за техническа безопасност

се задължава да спазва изискванията на законодателството

и националната законодателство във връзка 

финансова помощ по Оперативна програма „Морско дело

се задължава да не прехвърля правата и/или задълженията

поетите ангажименти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска орг

упълномощените от него лица, Сертифициращия

одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската

Европейската сметна палата и външните одитори, Агенцията

Националната агенция за приходите, да проверяват

документацията или проверки на място, изпълнението на

изпълнението на Проект BG14MFOP001-5.004-0003.   

носи пълна отговорност за нанесени вреди, 

трети лица по време на изпълнението на Договора

възстановяването им е за негова сметка. 

поема задължението във всеки документ, съставен

настоящия договор, да съдържа следното заявление „Договор

Изграждане на предприятие за преработка на риба

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

. 3, ал. 1 възнаграждение, 

в пълно съответствие с 

изисквания,  при спазване 

специфичните изисквания на 

най-малко 2 / два / дни 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Автомобила, 

надлежности, описани в 

подробно описание на 

 

,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

при условия и в срок в 

дефекти или недостатъци, 

вора с грижата на добър 

прозрачност и старание, в 

настоящия Договор. За тази 

човешки и материални 

Договора и в пълно съответствие с  

процедурата и действащите 

безопасност.  

на законодателството на 

връзка с предоставянето на 

Морско дело и рибарство 2014-

или задълженията си по този 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Проекта пред 

допуска органите по Проекта- 

Сертифициращия орган, 

Европейската служба за борба с 

Агенцията за държавна 

проверяват, посредством 

изпълнението на настоящия Договор 

, щети и повреди на 

Договора. В случай че, по своя 

съставен във връзка с или в 

Договор. № МДР-МП-

риба и рибни продукти и 
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административно-битова сграда

2014-2020 г. “ както и във

настоящия Договор, конференции

че Проектът, в чието изпълнение

за морско дело и рибарство чрез

г. 
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава

условия към финансираните

административни договори за предоставяне

подбор на проекти BG14MFOP001

съставляващи Приложение 1 към

 

   V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

пълно съответствие с поставените

Приложение 2 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право

повреди, дефекти и несъответствия

договорената гаранционна поддръжка

Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

чл.3 ал.1 цена, съобразно условията

изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

VІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Чл. 10. (1) Ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 

забавеното плащане, но общо

дължи за всеки просрочен календарен

 (2)  Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

съгласно чл. 3 ал.1 на настоящия

ден забава в размер на 0,1 % 

10% (десет на сто) от него. 

 Чл. 11. (1) Страните не отговарят

дължащо се на извънредни обстоятелства

на договора в сила. 

(2) Ако извънредните обстоятелства

календарни дни, всяка от

предизвестие до другата страна

изпълнението, дадено на основание

срока на предизвестието извънредните

изискванията на националното

прекратява и страните се освобождават
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това сграда“, финансиран от Програма „Морско

във всички обяви и публикации, свързани

конференции и семинари, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава

изпълнение е участвал, е получил финансиране от

чрез Оперативна програма „Морско дело и

се задължава да спазва условията по членовете

финансираните по Програмата за морско дело и рибарство

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов

1 към настоящия договор. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 има право да получи изпълнение на възложените

поставените от него изисквания и офертата на

има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване

несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването

гаранционна поддръжка. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава за заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ъобразно условията на чл. 3 ал.3, в случай на пълно, точно

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И САНКЦИИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави навреме Автомобилът

неустойка за всеки ден забава размер на 0,1 % на

но общо не повече от 10% (десет на сто) от него

просрочен календарен ден след крайния срок за плащане

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати дължимото възнаграждение на

настоящия договор, дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 0,1 % на ден от сумата на забавеното плащане, но

не отговарят за неизпълнение на задълженията

извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след

обстоятелства (force majeure) продължат повече

всяка от страните има право да прекрати договора

другата страна, независимо от евентуално удължение

на основание на извънредните обстоятелства. Ако

предизвестието извънредните обстоятелства все още са

националното законодателство, приложимо към

се освобождават от задълженията си по него. 

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

Морско дело и рибарство 

свързани с изпълнението на 

Т се задължава да уточни, 

финансиране от Европейския фонд 

дело и рибарство 2014-2020 

членовете 3, 4 и 5 от Общите 

рибарство 2014-2020 г. 

финансова помощ по Процедура за 

от риболов и аквакултури”, 

възложените дейности, в 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

отстраняване на всички 

договора и осъществяването на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в 

пълно, точно и навременно 

Автомобилът, той дължи на  

 0,1 % на ден от сумата на 

от него. Неустойката се 

плащане. 

възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка  за всеки 

плащане, но общо не повече от 

задълженията си по договора, 

възникнали след датата на влизане 

повече от 90 (деветдесет) 

прекрати договора с 10-дневно 

удължение на срока за 

обстоятелства. Ако при изтичане на 

още са налице, съгласно 

към договора, той се 
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VІІI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

поддръжка и сервиз, съгласно

(2) Гаранционният срок започва

предавателен протокол за Автомобила

(3) При поява на дефекти

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ веднага след

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Този договор се прекратява

1. с изпълнение на предмета

протокол. 

2. по взаимно съгласие между

уреждат и последиците от прекратяването

(2) Договорът може да бъде

каквито и да било неустойки

от следните обстоятелства: 

а) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

несъстоятелност, или съдът

започне преговори с кредиторите

дейността си под контрола

кредиторите му, или бъде обявен

б) в случай на организационна

освен ако тази промяна не е отразена

в) в случай на всякаква друга

на договора. 
 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.14. (1) Официалната кореспонденция

следните адреси: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: обл. Пловдив

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :…………………………………………………………….

(2) Лице и данни за връзка

Григоров- управител; тел: 0887388103;

(3) Лице и данни за 

………………………………………………………………………………………………………..

  

Чл. 15. (1) Недействителността

на целия договор. 
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СРОКОВЕ  

Т предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ………… 

съгласно оферта – Приложение № 2 към настоящия

срок започва да тече от датата на подписване

Автомобила 

дефекти в сроковете по ал.1 , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

веднага след установяването им. 

ДОГОВОРА 

се прекратява:  

предмета на договора, чрез подписване на 

съгласие между страните, изразено с писмено споразумение

от прекратяването; 

да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно

неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде

съдът постанови управление на имуществото

кредиторите си за обезпечаване на вземанията

контрола на синдик, попечител или управител, назначен

бъде обявен в ликвидация; 

организационна промяна, водеща до промяна на

не е отразена в договора чрез съответно допълнение

всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща

 

кореспонденция по настоящия договор се осъществява

обл Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” 38, партер

…………………………………………………………….

връзка и оперативен контакт с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

тел: 0887388103; 

за връзка и оперативен контакт с

………………………………………………………………………………………………………..

Недействителността на отделни клаузи на договора не влече

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

………… месеца гаранционна 

настоящия договор. 

подписване на краен приемо-

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

на приемо-предавателен 

споразумение, с което се 

едностранно без да дължи 

при настъпване на някое 

бъде обявен от съда в 

имуществото му от синдик, или 

вземанията им, или извършва 

управител, назначен в полза на 

промяна на юридическото лице, 

допълнение към него; 

възпрепятстваща изпълнението 

се осъществява писмено, на 

партер 

……………………………………………………………. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Илиян Иванов 

контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

не влече недействителност 
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(2) В случай на спор, породен

търсят разрешаването му по

отнесат въпроса към съответния

съгласно правилата на подсъдността

 

Чл. 16. (1)Настоящият договор

(2) Всички приложения и анекси

са подписани от двете страни

 

Чл. 17. Неделима част от настоящия

 

1. Приложение № 1 – Общи

“ 2014-2020 относно договори

2. Приложение №2 - Оферта

3. Приложение №3- Техническа

 

 

За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:................................

 

Илиян Иванов Григоров 

          (Управител на ”Фиш експрес
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породен от тълкуването и изпълнението на този договор

му по пътя на взаимното споразумение, а при липса

съответния родово и местно компетентен съд в

подсъдността по ГПК. 

договор влиза в сила от датата на неговото подписване

и анекси към договора са валидни, ако са изготвени

страни.  

от настоящия договор са следните приложения: 

Общи условия към  Оперативна програма „Морско

договори за безвъзмездна финансова помощ 

Оферта   

Техническа спецификация 

:................................  За  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Фиш експрес” ЕООД) 

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

този договор, страните ще 

при липса на съгласие ще 

съд в Република България, 

подписване. 

изготвени в писмен вид и 

приложения:  

Морско дело и рибарство 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:....................... 
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Приложение 1-   чл. 3, чл.4 

за морско дело и рибарство

безвъзмездна финансова помощ

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите

 

„Член 3  Отговорност 

3.1.  УО на ПМДР не носи

имуществото на Бенефициента

него.  

3.2.  Бенефициентът поема

отговорност за вреди от всякакъв

на проекта или като последица

искове или жалби вследствие

Бенефициента, неговите слу

резултат на нарушение на правата

Член 4  Конфликт на интереси

4.1. Бенефициентът се задължава

и предотвратяване на конфли

Допълнителните разпоредби

ПМДР относно обстоятелство

конфликт или свързаност. При

на безвъзмездна финансова помощ

с които е свързан по смисъла

и/или са обект на конфликт на

4.2.   Конфликт на интереси

изпълнение на функциите по

поради причини, свързани 

националната принадлежност

има с друго лице,  съгласно

смисъла на Законa за предотвратяване

Конфликт на интереси по 

а) Бенефициент, който не

изпълнение на ръководни или

правоотношение в Управляващия

докато заема съответната длъжност
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чл.4 и чл. 5 от Общи  условия  към  финансираните

рибарство 2014-2020 г. административни договори

финансова помощ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001

инвестиции в аквакултурите“ 

не носи отговорност за вреди, нанесени на

Бенефициента по време на изпълнение на проекта или

поема цялата отговорност към трети лица

всякакъв характер, понесени от тези лица по време

последица от него. УО на ПМДР не носи отговорност

вследствие нарушение на нормативни изисквания

неговите служители или лица, подчинени на неговите

на правата на трето лице. 

интереси и свързаност 

се задължава да предприеме всички необходими

конфликт на интереси и/или свързаност по

разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика

свързаност. При изпълнение на административния договор

финансова помощ, бенефициентът няма право да сключва

смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби

конфликт на интереси.  

на интереси е налице, когато за безпристрастното

функциите по договора на което и да е лице, може да

свързани със семейството, емоционалния живот

лежност, икономически интереси или други общи

съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

интереси по настоящия член е налице и когато: 

който не е бюджетно предприятие, сключи трудов

ръководни или контролни функции с лице на трудово

Управляващия орган, Междинното звено и Сертиф

съответната длъжност и една година след напускането й;

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

финансираните по Програмата 

договори за предоставяне на 

проекти BG14MFOP001-2.006 

нанесени на служителите или 

проекта или като последица от 

лица, в това число и 

лица по време на изпълнение 

отговорност, произтичаща от 

изисквания от страна на 

неговите служители, или в 

необходими мерки за избягване 

свързаност по смисъла на § 1 от 

уведоми незабавно УО на 

да предизвика подобен 

дминистративния договор за предоставяне 

сключва договори с лица, 

разпоредби на Търговския закон 

безпристрастното и обективно 

може да възникне съмнение 

живот, политическата или 

общи интереси, които то 

) № 966/2012, както и по 

конфликт на интереси. 

трудов или друг договор за 

трудово или служебно 

Сертифициращия орган, 

напускането й; 
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б) Лице на трудово или служебно

звено и Сертифициращия орган

напускането й е придобило дялове

морско дело и рибарство 2014

в) Бенефициент сключи 

служебно правоотношение в

орган, докато заема съответната

Член 5  Поверителност 

5.1.   При спазване на

Управляващият орган, ДФЗ

да запазят поверителността

материали, до 5 (пет) години

комисия и Европейската сметна

предоставени на лицата, 

поверителност. 

5.2 Бенефициентът дава съгласието

одитиращи органи, Европейската

Европейската сметна палата

адрес, предназначението на

размер на помощта и съотношението

съгласно предвиденото в чл. 2 

 

 

 

 

За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:................................

 

 

Илиян Иванов Григоров 

          (Управител на ”Фиш експрес
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или служебно правоотношение в Управляващия

Сертифициращия орган , докато заема съответната длъжност

придобило дялове или акции от капитала на бенефициент

рибарство 2014-2020. 

сключи договор за консултантски услуги с лице

правоотношение в Управляващия орган, Междинното звено

съответната длъжност и една година след напускането

спазване на разпоредбата на чл. 14 от настоящите

ДФЗ-РА, Сертифициращият орган и Бенефициентът

поверителността на всички предоставени документи, информация

години след извършване на окончателното плащане

Европейската сметна палата имат право на достъп до

лицата, посочени по-горе, като спазва същите

дава съгласието си Управляващият орган, ДФЗ

Европейската комисия, Европейската служба за

палата  и външните одитори да публикуват неговото

предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ

съотношението на финансиране на допустимите

в чл. 2 от договора.” 

:................................  За  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Фиш експрес” ЕООД) 

преработка на риба и рибни продукти 

Преработване на продуктите от риболов 

2020. 

Управляващия орган,  Междинното 

длъжност и една година след 

бенефициент по Програмата за 

с лице на трудово или 

звено и Сертифициращия 

напускането й. 

настоящите Общи условия, 

Бенефициентът се задължават 

документи информация или други 

окончателното плащане. Европейската 

достъп до всички документи, 

същите изисквания за 

орган ДФЗ-РА, националните 

служба за борба с измамите, 

неговото наименование и 

финансова помощ, максималния 

допустимите разходи по проекта, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:....................... 


