ТИПОВ ДОГОВОР

ДОГОВОР ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
С МАРКАТА „АВТЕНТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

Днес, _______2016 год., в гр. София, между:
1. Асоциация „Автентична България”, юридическо лице с нестопанска цел в
обществена полза, учредено и съществуващо съгласно законодателството на
България, регистрирано по фирмено дело №6262/2007 г. в Регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел на СГС, ЕИК 175279910, със седалище в гр.
София, район „Средец”, и адрес на управление гр. София, район „Средец”, ул. „Хан
Крум” № 8, надлежно представлявано от Димитър Стоянов Маринов, в качеството
му на председател на Управителния съвет на Асоциацията, наричана по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна,
и
2. ______________, дружество, учредено и съществуващо съгласно
законодателството на Българияр ЕИК ________________, със седалище в гр.
________________, и адрес на управление гр. _______, ________________,
_________,
надлежно представлявано от ____________________________, в качеството й/му на
______________ на дружеството, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга
страна,
(ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са наричани поотделно по-долу “Страна”,
а заедно “Страни”)

КАТО БЕ ВЗЕТО ПРЕДВИД, ЧЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е собственик на туристически обект – място за настаняване
______________________________________________________________________
__,
находящо
се
___________________________________________________________
(наричано по-долу за краткост „Обекта”);

в

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е подал заявление за сертифициране на Обекта с марката
“Автентична България” („Марката”);
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря на минималните изисквания за сертифициране,
съгласно информацията, подадена в електронната платформа за самооценка;
Страните се договориха за следното:
1.

Предмет на договора

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оценява комплексно и
сертифицира туристическите услуги, предоставяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Обекта,
по критерии, указани в списък, представляващ Приложение № 1 към този договор
1.2 При съответствие на предоставяните услуги с изискванията (критериите) на
прилаганата схема за сертификация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава сертификат, като
предоставя правото за ползването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , както и право да
използва марката „Автентична България“ във връзка със сертифицираните в
Обекта услуги.
1.3 При несъответствие на предоставяните услуги с изискванията (критериите) на
прилаганата схема за сертификация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отказва предоставянето на
сертификация

2.

Използване на марката

2.1. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
(а) Да осигури, в рамките на работното време на Обекта, необходимите условия
за работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на първоначалното
и ежегодното оценяване на услугите, включително осигуряване на прегледа на
документацията и записите, и достъп до съответното оборудване,
местоположения и персонал;
(б) Да поддържа стандартите за качество по отношение на сертифицираните
услуги и процедурите и изискванията за носителите на марката, определени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подлежащи на периодични изменения;
(в) Да не използва други запазени марки, лога или търговски имена, които
заблуждаващо приличат на марката;
(г) Да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на промяна, допълване или
намаляване на предлаганите услуги в Обекта;
(д) Да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на прехвърляне на
собствеността върху Обекта;
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(е) Да гарантира, че рекламните му и маркетингови материали няма по никакъв
начин да увредят репутацията, имиджа и престижа на марката и/или
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(ж) Да заплаща договореното възнаграждение в размера и сроковете,
определени в чл. 3 по-долу;
(з) Да спазва Общите условия, указани в Приложение №2 към настоящия
договор.
2.2. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(а) Да извършва качествена и компетентна първоначална и ежегодна оценки
на туристическите услуги според изискванията на процедурите по приетата
схема за сертификация, с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е запознал
предварително преди сключването на настоящия договор;
(б) Да приключи процедурата по оценяване в срок от три месеца от датата на
сключване на настоящия договор;
(в) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен доклад за резултатите от
процедурата по оценяване не по-късно от 20 (двадесет) работни дни след
приключването й;
(г) По всяко време на изпълнение на договора да предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна информация за процеса по сертификация, отразена в
използваните от него процедури и правила за работа;
(д) Да не разгласява фактите и обстоятелствата, станали му известни във
връзка със сертификацията на услугите от договора, освен в предвидените в
нормативната уредба случаи, или при писмено споразумение за това с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(е) Да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили изменения в
изискванията за сертификация, като посочи датата за влизането им в сила и
необходимостта от допълнителни дейности, които касаят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(ж) Да спазва Общите условия, указани в Приложение №2 към настоящия
договор;
(з) Да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безпрепятствено ползване на
предоставените права.
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3.

Възнаграждение

3.1.

За извършване на първоначално оценяване и сертифициране
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
__________, покриващо и първата година от притежанието на сертификата,
и платимо не по-късно от 5 (пет) работни след сключване на настоящия
договор и/или издаване на фактура

3.2.

Срещу предоставения сертификат ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
годишно
възнаграждение
в
размер
__________________.

3.3.

Плащането на годишното Възнаграждение съгласно чл. 3.2 по горе следва
да се извършва в срок ___________ (словом: ____________), по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

на
на

IBAN: _________________________
BIC: ___________________________
При Банка: _____________________
3.4.

Плащането се счита за извършено със заверяване на посочената банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.5.

При установяване на несъответствие на предоставяните услуги с
изискванията (критериите) на прилаганата схема за сертификация по време
на първоначалното оценяване, възнаграждението по чл. 3.1 не подлежи на
възстановяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.

Прехвърляне на права
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да прехвърля права по договора или да
предоставя права във връзка със сертифицираните услуги на трети лица без
предварителното изрично писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.

Влизане в сила и срок
Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години, влиза в сила от
датата на подписването му и, след изтичане на първоначалния срок, се
подновява автоматично ежегодно на датата на подписването му до момента
на прекратяване по причините, изложени в чл. 6 от договора.
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6.

Прекратяване на договора

6.1.

Настоящият договор се прекратява в следните случаи :
(а) По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(б) С изтичането на договорения срок;
(в) При забава на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 1 месец
след крайния срок за плащане на възнагражденията - с едностранно писмено
известие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с незабавно действие;
(г) При неизпълнение на което и да било задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
настоящия Договор (включително, но не само по Член 2.1., Член 3, Член 4 и
Член 9) - с едностранно писмено известие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
незабавно действие;
(д) В случай че срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е започната процедура по обявяване
в банкрут, несъстоятелност, прекратяване или ликвидация - с едностранно
писмено известие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с незабавно действие;
(е) От която и да било от Страните - с едномесечно писмено предизвестие,
отправено до насрещната Страна.

6.2.

Всички права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва марката се прекратяват
незабавно с изтичането или прекратяването на този договор поради каквато
и да е причина, след което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да престане да
използва правата, предоставени му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да премахне
всички данни, табели, фирми, плакати, рекламни или технически материали
и напечатаните материали, свързани с марката.

7.

Нарушение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако по
време на действие на този договор узнае, че трето лице потенциално
нарушава или използва неправомерно (било то чрез включване във фирма
или по друг начин) правото на интелектуалната собственост на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху марката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да сътрудничи и
оказва нужната помощ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поискана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реши да заведе иск поради нарушаването или
неправомерното използване на такова право на интелектуалната
собственост.
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8.

Обезщетение
Неизправната страна дължи на изправната обезщетение за всички реално
претърпени щети и пропуснати ползи, причинени по време на действието
на настоящия договор.

9.

Конфиденциалност

9.1.

Всяка от Страните следва да запази напълно поверително и използва само за
целите на този договор всякаква информация, разкрита съгласно или във
връзка с него (независимо дали е предоставена в писмена или устна форма,
както и дали е изрично упомената като поверителна), или по друг начин, с
изключение на информация, която е публично достояние.

9.2.

Разпоредбата по предходната алинея се прилага както по време на действие
на настоящия договор, така и след неговото прекратяване, независимо от
причината за прекратяването му.

10.

Неупражняване на права
Неупражняването на право, предоставено на която и да било от Страните по
този договор, по никакъв начин няма да представлява отказ от това право.

11.

Частична недействителност
В случай, че някоя разпоредба или част от този договор, бъде прогласена
за недействителна или по друг начин неприложима, това няма да засегне
действителността и приложимостта на останалата част от договора.

12.

Изменение и допълнение на договора
Изменение и допълнение на този договор се правят само в писмена форма и
се подписват от Страните или от тяхно име.

13.

Адреси на Страните

13.1. Всички уведомления, известия, покани и др. съобщения между Страните се
изпращат в писмена форма на следните съответни адреси:
(а) Адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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Адрес:_________________________,
факс: __________________
E-mail: __________________________
(б) Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес:_________________________,
факс: __________________
E-mail: __________________________
13.2.

Съобщение се счита за връчено с достигането му до съответния адрес погоре.

13.3.

Писмената форма се счита за спазена, ако съобщението е изпратено чрез
факс или електронна поща до съответния адрес по-горе.

14.

Приложимо право и компетентен съд

14.1. Този договор се подчинява на българското право. За всички неуредени от
този договор въпроси следва да се прилагат нормите на българското
търговско и гражданско право.
14.2.

Всички спорове, произтичащи от този договор, следва да бъдат разрешавани
от компетентния български съд в гр. София.

Този договор бе подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
Страните.

За и от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

За и от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

______________________________

______________________________

Подпис, Име, Печат

Подпис, Име, Печат

