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Образец на информация за сключен договор по чл. 28, ал. 3
По т.I (22) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и 
реда  за  определяне  на  изпълнител  от  страна  на  бенефициенти  на  договорена 
безвъзмездна  финансова  помощ  от  Структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд  на 
Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество 
„Черно море 2007 – 2013г.“ и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство,

“ПРОФИЛИНК” ООД

със седалище в гр. Пловдив 4023 и адрес на управление: ул.“Нестор Абаджиев“ № 
55, адрес за кореспонденция:  гр. Пловдив 4023, ул.“Нестор Абаджиев“ № 55 , тел.: +359 
32 600 700, факс: + 359 32 600 900, интернет адрес :  http://www.profilink.net/,  лице за 
контакт във връзка с проведената процедура : Йордан Димитров Фиданов, на длъжност 
Управител, тел.: + 359 32 600 700, 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO003-2.3.01-0047-C0001/12.07.2012г.  „Въвеждане  на  енергоспестяващи 
технологии и опазване на околната среда при производството на РVС профили“, 

съм провел процедура  за  определяне  на  изпълнител –  открит  избор  с  обект  : 
“Доставка и пускане в експлоатация на енергоспестяващо оборудване за производство 
на РVС профили“.

Със Заповед № 27 от 17.10.2012г. е определен за изпълнител следния кандидат:

„Актуал индъстрис“ ООД, Република България, град Пловдив 4003, ул. „Рогошко 
шосе“ №6.

Между  бенефициента  “Профилинк“  ООД  и  „Актуал  индъстрис“  ООД  е  сключен 
договор BG161PO003-2.3.01-0047-C0001/2012/ Su2 от 24.10.2012г. за доставка и пускане 
в експлоатация на енергоспестяващо оборудване за производство на РVС профили – 
Лабораторна станция за подготовка и тестване на драйбленд.

гр. Пловдив Бенефициент:
25.10.2012г. (Йордан Димитров Фиданов)

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Профилинк“ ООД в качеството му на бенефициент, и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


