Бенефит България Консулт ЕООД

ЕТАП 1 - ПЪРВА БИЗНЕС СРЕЩА КОНСУЛТАЦИЯ и ЕТАП 2 - ВТОРА БИЗНЕС СРЕЩА - ПОСЕЩЕНИЕ
НА МЕСТО ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ДЮ ДИЛИДЖЪНС

Днес, ……………….година, в гр. София между:
1. Фирма …………………..……….., Булстад: ЕИК: ……………………., със седалище и адрес на
управление ………………………….., …………………, представлявано от …………………, в качеството
си на представител, наричан по-долу в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга

2. Консултантска и изпълнителска фирма Бенефит България Консулт ЕООД с ЕИК 202321672 с адрес на
регистрация: ул. Узунджовска № 12, гр. София и адрес на управление: бул. „Цар Освободител “ № 14,
гр. София, представлявано от Николай Стоянов Славков, наричан по-долу в настоящия договор
КОНСУЛТАНТ, се сключи настоящия договор за консултантски и изпълнителски услуги.

Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЕТАП 1 - ПЪРВА БИЗНЕС СРЕЩА КОНСУЛТАЦИЯ
Провеждане на първа бизнес среща - консултация със собствениците на търговското дружество за
запознаване и установяване проблемите и целите на бизнеса, работещата динамика, финансовото
състояние, фирмените и маркетингови политики и стратегии, конкурентоспособността на продуктите и
услугите, позициите на пазара, намеренията на собствениците и др.
ЕТАП 2 - ВТОРА БИЗНЕС СРЕЩА - ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕСТО ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ДЮ
ДИЛИДЖЪНС
Провеждане на втора бизнес среща - посещение на место на всички обекти на фирмата с цел извършване
на точен анализ и обстоен преглед на резултатите от дейността на търговското дружество. Определяне
състоянието на сградния фонд, машините и съоръженията. Запознаване с реалното състояние на бизнеса,
с целия процес на производство и начина на предлагане на услугите, установяване нивото на работещата
динамика, методите на управление на активите и проблемите във фирмата като: кризи в управлението,
конкурентоспособност в съответния район, мястото на действие, особености на локацията и др.
Получаване информация, необходима за приспособяването на финансовия отчет с цел определяне
бъдещи финансови прогнози и информация за констатиране и предоставяне становище за реалната
стойност на бизнеса (при осигуряване на допълнителни Капитали / Инвестиции, Продажба на Бизнес и
Преструктуриране на Бизнеса). Запознаване с всички останали специфични обстоятелства и особености
на бизнеса. Откриване причини и определяне възможности за повишаване стойността на бизнеса и
конкурентоспособността на продукта (услугата). ПОЛУЧАВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА
АНАЛИЗИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.1. Възложителят има право да получи консултацията във вида и срока, уговорени в този договор.
Чл.2. Възложителят се задължава:

(1) да заплати на консултанта уговореното възнаграждение по условията на чл. 7 от настоящия договор;
(2) при поискване и със съдействието на консултанта да уточни въпросите, предмет на консултацията;
(3) да осигури на консултанта съдействието, информацията и документите, необходими му за
качественото извършване на консултацията.

Чл.3. Възложителят се задължава да използва информацията, получена съгласно чл. 1, само за свои
цели. Предаването й на други физически и юридически лица може да стане само след писмено
разрешение от консултанта.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА

Чл.4. Консултантът има право:
(1) да получи уговореното възнаграждение по условията на чл. 7 от настоящия договор;
(2) да иска от възложителя съдействие и информация при извършване на консултацията;
(3) да иска от възложителя да уточни проблемите, по които иска да бъде консултиран.
(4) да ползва за сметка на възложителя, услугите на други лица или фирми за изпълнение предмета на
настоящия договор, като носи отговорност за действията им като за свои.

Чл.5. Консултантът се задължава:
(1) да положи необходимата грижа за качествено извършване на консултацията;
(2) да даде консултацията в уговорения вид и в срока по чл. 6;
(3) да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от възложителя или станала
му известна във връзка или по повод извършването на консултацията.
(4) да върне цялата намираща се у него документация на възложителя при прекратяване на договора.
IV. СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Чл.6. (1) Консултантът се задължава да предостави консултацията в срок до 30 дни от датата на
подписване на договора.
(2) Ако възложителят не осигури съдействие и не предостави необходимата информация навреме, срокът
по предходната алинея се удължава съответно на забавата.
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.7. (1) Възложителят се задължава да изплати на консултанта еднократно възнаграждение в размер на
……………….. лв. (……………. лева).
(2) Възнаграждението се заплаща по банков път.
VІ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.8. Консултантът не носи отговорност за взетите решения от страна на възложителя.
Чл.9. Консултантът не носи отговорност за взетите решения от страна на трети физически и/или
юридически лица, общински или държавни органи и институции и др. в България и чужбина, не страна
по този договор.

Чл.10. Консултантът не носи отговорност за изпълнението или за неизпълнението на договори,
сключени от възложителя с трети лица, не страна по този договор.

Чл.11. Консултантът консултира възложителя и извършва действията, възложени му с настоящия
договор. Консултантът не взема решения вместо възложителя.

Чл.12. Устните и писмените консултации се извършват от квалифицирани лица от България и чужбина,
съвместно с юридически екипи, счетоводители, оценители, инвеститори и финансисти и др. контрагенти
– партньори на фирмата.

Чл.13. Писмените консултации се предоставят на книжен и електронен носител.
VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.14. (1) Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не
изпълнява свое задължение по него.

Чл.15. (1) При непредоставяне на консултацията в срока по чл. 6, консултантът дължи неустойка в
размер на 5 % от възнаграждението по чл. 7 за всеки ден забава.
VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.16. Настоящият договор се прекратява:
(1) С неговото изпълнение в срока по чл. 7;
(2) По условията на чл. 8;
(3) Предсрочно с едномесечно писмено споразумение между страните.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до
нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл.18. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с
неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването,
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в
настоящия договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез
споразумение.
(2) Договорът изразява всички договорни условия по включените в него въпроси, като всички
предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и други
подобни се обезсилват от този договор, с изключение на изрично посочените в него.
(3) При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Районен съд гр. София.
X. ПРИЛОЖЕНИЯ
Чл.19. Споразумението за Неразкриване на Информация представлява Приложение № 1 и е неразделна
част от настоящия Договор.
Чл.20. Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Подпис: ....................................
Дата: ……………………….

КОНСУЛТАНТ:

Подпис:…………………………

Бенефит България Консулт ЕООД

1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
1.1. КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, че КОНСУЛТАНТЪТ – ИЗПЪЛНИТЕЛ - Бенефит
България Консулт ЕООД и ВЪЗЛЖИТЕЛЯТ – фирма ………………………………………
предвиждат обмен на информация с цел разрешаване на проблемите на търговското дружество, а
именно: дългосрочни цели на бизнеса, работеща динамика, финансово състояние, фирмени и
маркетингови политики и стратегии, конкурентоспособност на продуктите и услугите, позиции на
пазара, намеренията на собствениците ("Целта"), страните се задължават да пазят информацията,

която ще получат от насрещната страна като тайна.
1.2. СТРАНИТЕ имат право да използват предоставената информация само за гореспоменатата
цел.
1.3. Съгласно настоящото Споразумение, СТРАНИТЕ нямат право да предоставят
информация на трето лице. От тази гледна точка, адвокатите и съветниците на страните
не следва да бъдат считани за трети лица.
1.4. СТРАНИТЕ се задължават да гарантират, че всички лица, които влизат в контакт с
информацията според настоящото споразумение, в рамките на техните работни
взаимоотношения, носят отговорността да поддържат поверителността и задължението да пазят
информацията като тайна в същата или по-голяма степен, описана в настоящото Споразумение.
2. ОБХВАТ НА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

2.1. Предмет на защита, съгласно това Споразумение, е информацията, която не е посочена от
СТРАНИТЕ като публична, независимо от нейната форма и предоставена от едната СТРАНА
на другата по време на техните дискусии.
2.2. Предмет на защита са също така търговската тайна и ноу-хау на СТРАНИТЕ.
В допълнение, предмет на защита е и информацията, за която е установен специален режим на
съхранение от правното регулиране (по-специално икономическа тайна, ограничени данни,
банкова тайна, сервизна тайна), както и информация, която изрично е посочена като
поверителна.

2.3. Предмет на защита според настоящото споразумение не е информацията, която е направена
публична по време на срока на Споразумението, не се е състояла в следствие на нарушаване на
задължението за нейна защита, както и информацията, поискана от едната от СТРАНИТЕ въз
основа на процедура, независима от това Споразумението, от насрещната СТРАНА, или е
предоставена на СТРАНИТЕ от трета страна.
3. НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ
3.1. В случай на нарушаване на задължението за защита на информацията от една от
СТРАНИТЕ, засегната СТРАНА получава правото да получи обезщетение под формата на
плащане на компенсация за нанесената щета.
4. ФИНАЛНИ КЛАУЗИ
4.1. Това Споразумение е сключено за фиксиран период от време, който съвпада със срока на
Договора, считано от датата на неговото подписване.
4.2. Настоящото Споразумение, както и правата и задълженията, възникващи от или във връзка
с неговото изпълнение, следва да бъдат регулирани от Арбитражния съд на Българска
търговско-промишлена палата.
4.3. Настоящото Споразумение може да бъде променено само чрез писмено споразумение
между СТРАНИТЕ.
4.4. Настоящото Споразумение е съставено в два 2 еднообразни екземпляра, по един
за всяка една от СТРАНИТЕ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОНСУЛТАНТ:

Подпис: ....................................

Подпис:…………………………

Дата:

БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД
гр. София, бул. „Цар Освободител“ 14
бул. „Генерал Едуард И. Тотлебен“ 55
Офис: 02 / 411 45 65 Мобилен: 0885088095
Е-mail: info@bbconsult.bg URL: www.bbconsult.bg

