
ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

Днес, :.v../.4?r в гр. Варна се подписа настоящият дог овор за сътрудничество и
съвместна дейност между:

“Ф актор 2010“ ООД, гр. Варна
представлявано от инж. Десислава Василева >■«? з-м»
с адрес : гр. Врана, ул. “Иван Аксаков “ № Д , зх.А, ет.5, ап. 27, ЕИК: BG 201213811 
с предмет на дейност : Акредитиран орган за контрол от вид “ С “ 
от една страна.

и

“СТМ - ЛТМ“ ООД , гр. Варна 
представлявано от д-р Лидия Илиеваг^ у 
с адрес : гр. Варна, ул. “ Роза “ № 38, ЕИК: BG200114397 
с предмет на дейност : служба по трудова медицина 
от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Като подписват настоящия договор страните декларират намерението си за 
сътрудничество и съвместна дейност в областите: трудова медицина и измерване па фактори 
на работна среда и електрически параметри в условията на трайно изпълнение в рамките на 
договорения срок за ТП ДГС — Генерал Тошево .

Чл. 2. За извършваните дейности по чл. 1, на органа за контрол при “ Фактор 2010 “ ООД ще 
бъде заплатена сумата 300 лева без ДДС.

Чл. 3. Всяка от страните се задължава:

3.2. Да изпълнява добросъвестно и изцяло в съответствие с общия стопански интерес 
поетите по договора задължения;

3.3. Своевременно да информира другата страна за етапа на изпълнение на конкретната 
дейност или инициатива, както и да предоставя при поискване необходимите данни и 
документи,свързани с осъществяването на съвместната дейност.

3.4. Да не разпространява данни и факти, отнасящи се до търговската дейност на другата
с трана и съставляващи търговска тайна, станали й известни при или по повод осъществяването 
на съвместната дейност.

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от една година.

Чл. 5. Договорът влиза в сила от деня на подписването му. При изтичане на срока, посочен в 
чл. 4, договорът се счита за подновен за нов едногодишен срок, освен ако някоя от страните 
не поиска прекратяването му най-малко един месец преди изтичането на този срок.



Чл. 6. Договорът може да бъде прекратен при:

1) продължително и трайно неизпълнение на задълженията от една от страните;

2) прекратяване на дейността на една от страните;

3) изрично изразено желание на една от страните;

4) взаимно съгласие,както и с общите разпоредби на гражданското законодателство.

Чл. 7. Едностранното прекратяване на договора става с писмено уведомяване на другата 
страна. То влиза в сила 30 дни след изпращането на писменото уведомяване.

Чл. 8. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от 
страните.
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(д р Л. Христова)


