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ДОГОВОР
ЖШЗЙ ?ЙЖг.
ЗА ИЗДАВАНЕ ЙА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Днес,
.055022г, в гр. София между:
1. ОБЩИНСКА БАНКА АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление:
гр.София, уп. „Врабча” № 6, чрез далнрмцЩВДх Татяна Борисова Илкова - Даршер на
Фшш
упШсйййДОв Ш-ЖййййхедвИте директори на ^Общинска банка"
АД <>пъшомйщнн, с н6тарй^аудо&тдвдряв^е:жшдпнсв1е срегЛа K2026/0I; !1;2021 г. и
с .иотарнаЕяво удойшеряване на еъ^зжай^езр jier. № 12027, том 4, акт № 115 от
0I.iU024r, на нотариусМаргарита ТЙакйГиянper. Ж Ш па Нотариалната камара,,
наричана по-долу БАНКАТА

2. ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, регистрирано в търговския регистър, воден от
Агенцията по вписванията, ЕИК 831609046, със седалище я адрес на управление гр.София,
ул, 1’^^вбец” Ж23Б, представлявано С~*
* ~"'™

на Основание Закона за кредитните институции и нормативните актове, регулиращи
кредитната дейност, писмено Искане за издаване на банкова гаранция от Кредетоподучятеля
е датаРешение на Общинска банка АД по протокол № «.. от
tt Решение Jfe
Столичен йбиршски съвет Mi «*» *«♦ ♦♦♦♦<# »** **♦

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
/1/. БАНКАТА издава при условията на настоящия Договор, по нареждане на
KJ! ШМ8 •ТА, банкова гаранция в размер яа 300 000 (триста хиляди) лева, обезпечаваща
изпълнението нл поети задължения на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ’* ЕАД, наричано
..Изпълнител" за извършване на възстановителните работи и отстраняването за сметка на
изпълнителя да нанесени повреда на ямоти общинска собственост - улици, тротоари,
пътища, и елементи на зелената система, тройна растителност, паркова мебел, осветление и
други,, засегнати от извършвано от изпълнителя строителство, както и а прилежащите им
илощн, във връзка със сключен Договор с Per. индекс на „Топлофикация София" ЕАД
У-Ж234/20.05.2011 г. и е Per. индекс на Столична община РД - 56-611/15.06.2011 г., която да
му послужи пред Столична община, наричана по-долу БЕНЕФИЦИЕНТ.
f2(. В случай на плащане от страна и за сметка на БАНКАТА по Гаранцията,
платените суми се оформят служебно като банков кредит, отпуснат от БАНКАТА на
КЛИЕНТ А при условията на настоящия Договор.

Чл.2. УСЛОВИЯЗА ИЗДАВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА
/I/. Гаранцията се издава, само ако КЛИЕНТЪТ е изпълнил следните условия:
1. В БАНКАТА е депозирано писмено нареждане от КЛИЕНТА за издаване на
банкова гаранция, съгласно приложения към Договора образец.
2. КЛИЕНТЪТ е- платил на БАНКАТА такса за издаване не Гаранцията, съгласно
действащата Тарифа на банката. Kw Датата на подписване на настояшш Договор,
комисионата (таксата) е в размер на
f нула дало и двадесет и пет на сто) на тримесечие
или част от него. Таксата се събира за целия период на валидност на гаранцията, като
събраната такса не подлежи нз връщане при евентуално намаляване п/нлм предсрочно
освобождаване на Гаранцията.
ОДатнекабайквАД
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3, Договорените в чл.4 от насТойШйя Договор Обезпечения са учредени в полза на
БАНКАТА по установения в законодателството ред,
_
4.
КЛИЕНТЪТ е платил такса за проучване и анализО^Л^^
Ш. Крайният срок на валидност на Гаранцията е до 16:00 часа на ......05,2023г.

<3/. Гаранцията може да бъде освободена предсрочно само след връщане на
оригинала й в БАНКАТА.

Чл.З. ПЛАЩАНЕ ПО ГАРАНЦИЯТА И УСЛОВИЯ НА КРЕДИТА
/I/. В случай на плащане от страна и за сметка на БАНКАТА по Гаранцията,
платените суми служебно се оформят като Кредит във валутата на извършеното плащане,
който се отчита по заемна сметка, водена на името на КЛИЕНТА в ОБЩИНСКА БАНКА
АД- филиал Красно село.

За дата на ползване на Кредита се счита датата, на която БАНКАТА е
извършила плащане по гаранцията.
2.
КЛИЕНТЪТ ще издължава формирания кредит в срок до 3 (три) календарни
дни отлятата на ефективно плащане по банковата гаранция.
3.
Когото падежът е в неприсъствен ден и КЛИЕНТЪТ не издължи дължимата
Сума от Кредита в първия следващ присъствен ден, сумата се отнася в цросрочие
от датата на договорения падеж, съгласно настоящия Договор—неприсъствения
ден.
4.
КЛИЕНТЪТ има право да погаси предсрочно изцяло или частично дълго по
Кредита; При предсрочно погасяване, домие воната по чл.З, ал.2 остава дължима
и не подлежи на връщане.
/2/. КЛИЕНТЪТ заплаща комисиона за управление и обработка на кредита в размер на 1%
(едно наето) върху размерана формирания кредит, съгласно действащата Тарифа на банката.
Комисионата се начислява върху всяка сума, формирана като кредит към датата на

I.

ползването му.
/3/. Комисионата по предходната ал.2 може да бъде променяна тематично по размер и
начин на плащане, съгласно условията действащи по Тарифата, към датата на която е
дължимо плащането н.
/4/. За ползвания Кредит Ю^ДИТОПОЛГУ^ГАТЕЛЯТ заплаша на КРЕДИТОРА лихви,
както следва:
1. Дългът по заемната сметка се оянхвява с общ лихвен процент в размер, равен на 6М
EURIBOR (Шестмесечен EURIBOR) плюс надбавка в размер йа б /шест/ пункта годишно, но
вс по-малко от 6% /шест на сто/ годишно.
2. Шестмесечен EURIBOR за евро - W EURIBOR" се изчислява на база
предлаганите между първокласни банки в Икономически» и паричен съюз (Economic and
Monetary' Union) лихвени проценти за междубанкови депозити в евро за срок от шест
месеца, както е публикуван на страница EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG при
лихвена конвенция АСТ/360. Банката лрнема като референтен лихвен процент по т.1 н
актуализира стойността на прилагания 6М EURIBOR два пъти годишно - съответно в
последния работен ден преди началото на всяко шестмесечие от календарната година и е
равен на лихвения процент за EURO за срок от шест месеца при годишна база 360 дни, взет
до третия знак след десетичната запетая без закръгляване определен за последния работен
ден от предходното шестмесечие и публикуван на страниците на EURIBOR & EONIA
FIXINGS в BLOOMEERG. Така определениЛГ' EURIBOR се прилага °т l-sowno jna
шет1есечнетойШШ0ЖЖ1)ШШД^д^®йтаЖж®^едйгЬий1№®11<§®§::ещ;рШШ
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процент по Кредита ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите
изменения при запазване на размера на договорената надбавка.
5. В случай че определянето на шестмесечния EURIBOR бъде преустановено н/или отменено,
компетентен орган на Общинска банка АД определя друг референтсн лихвен процент, като
лихвените условия по предходните алинеи се считат за автоматично променени в
съответствие с приетите изменения. Промяната на лихвените условия е задължителна за
странете по този договор» като БАНКАТА уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за
настъпилите изменения.
/5/. Независимо от уговореното в предходната ал.4, лихвеният процент по настоящия договор
не може да бъде по-малко бт б% (шест на сто) годишно. За целия срок на погасяване на
кредита, дългът по заемната сметка се олихвява с годишен лихвен процент в размер на повисокия от между лихвените проценти по ая.4 и настоящата алинея.
Ж При проорочйе на плащането, съгласно чл.З, ал. 1, т.2, неиздължената изискуема част от
Кредита се олихвява с лихва за просрочие, включваща договорения в члЗ. ал. 4 лихвен
процент плюс наказателна надбавка в размер на 10 % (десет) пункта, до окончателното
изплащане на просрочената сума.
/7/. I. Дължимите лихви по кредита се начисляват от БАНКАТА при база Зб5(б)/Зб0 дни и

са дължими от КЛИЕНТА ежемесечно в деня яа олихвяване на БАНКАТА. В случай, че
денят на олихвяване на БАНКАТА е неприсъствен деи, лихвите са дължими в първия
следващ присъствен ден.
2. При неплащането на лихвите в срок се начислява неустойка в размер на 0.05% (нула
цяло, аула пет) процента за всеки дея просрочие върху просрочената сума.
IltMl ПГЪТ оторизира БАНКАТА да издължава едностранно в деня на падежа или
след него изискуемите суми по настоящия договор, като задължава служебно сметките му
при нея.
Чл. 4. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
/1/ За обезпечаване на всички вземания на БАНКАТА по настоящия Договор, като
условие за издаване Ж Банковата гарйЩйя, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ:
оставя в
С отделен договор, неразделна част от настоящия Договор за Кредит
полза на КРЕД1 ОМ финансово обезпечение по реда на

Ц, които се блокират в полза на ЙАЙКАТА, до окончателното погасяване на Кредита,
лихвите, комисионите и други разноски по настоящия Договор, с право на предпочтително
удовлетворяване от тях. прй условията на настоящия Договор.
/21. Ако поради изменение на цените, промяна на валутния курс или вследствие на
повреди, аварии или поради други обстоятелства, стойността на обезпечението спадне н
БАНКАТА счете, че то е недостатъчно, КЛИЕНТЪТ е длъжен при първа покани да
предостави допълнително обезпечение, в посочени от БАНКАТА размери и срокове.
/3/. КРЕДИТОРЪТ има право по свой избор и преценка да удовлетвори изискуемите
си вземания по този договор от всички обезпечения едновременно или от няколко от тях.

Чя.5. ДРУГИ АРАВА И ЗАДМЙЕНИЯ
банка АД
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/1/» От датата на сключване на настоящия Договор до момента на изтичане

й

погасяване на всички дължими суми по този Договор»

1. Погасява незабавно изискуемите суми по настоящия Договор и извършва всички

плащания съгласно договорените услови» й срокойв в него.
2. Плаща в срок всички дължими данъци, такси» държавни вземания, както й всички

други задьлже/шя» които, при евентуално непяащанс. могат да доведат до обременяване на
обезпечението йли други негови активи.
3. Предоставя на БАНКАТА всяка поискана финансова информация, отчетни и други
документи, свързани е цялостната му дейност. Без за това да е нужно искане, КЛИЕНТЪТ
ще предоставя на БАНКАТА:
3.1, Тримесечен междинен финансов отчет, съставен съгласно изискванията на Закона
ЗА счетоводството в срок до 15 (петнадесет) дни след края на всяко календарно тримесечие.
3.2. Годишен финансов отчет, съставен съгласно изискванията на Закона за
счетозодстдото, в срок до 90 (деветдесет) дай след края навсяка година.
3.3. Акгудляи сведения за свързаността му с други лица и кредитната задльжнялсст на
свързаните лица, по декларация - образец на БАНКАТА, ма всеки 6 (шест) месеца.
4. Дава достьц «а представители на БАНКАТА до помещенията, в които осъществява
своята дейност, с цел проверка на обезпечението, дейността на КЛИЕНТА, преглед на
счетоводните му и други финансови документи във връзка е изпълнението на задълженията
му по.настоящия Договор.
5,
Уведомява незабавна БАНКАТА за:
5.1. Всяка промяна на данните и информацията, предоставени на БАНКАТА към
датата на настоящия Договор.
52. Предявяването на съдебни искове срещу КЛИЕНТА н/нли насочени към
обезпечението изпълнителни или охранителни производства.
53. Подадени искове от КЛИЕНТА срещу трети липа, включително и по
застрахователни полици.
5.4 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да уведомява Общинска банка АД
предварително за всяка предстоящо или депозирано искане за нредоговоряке на какаото и да

/2J. До окщшателното даплавдне Ж всички задължения по настоящия Договор,
КЛИЕНТЪТ се съгласява без предварително писмено съгласие от страж на БАНКАТА,
ДА НЕ:
I. Продава, прехвърля или извършва друго разпореждане с повече от 5% (пет
процента) от дълготрайните си активи, освен ако заменя съществуващи активи с нови
дълготрайни активи с равна или по-голяма стойност.
2. Обременява е тежести предприятието си.
3.Продава, прехвърля собствеността, учредява вешнй права и обременява по какъвто и
да е начин в полза на трети лица илй променя меотоиахожденттго на каквато и да е част от
обезпечението.
4. Намалява внесения си основен капитал.
/3/. БАНКАТА се задьйгкава да предоставя писмена информация на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по заемната/йте шетали в срок ДО 3
I. 4
2(Л>Л) работни дни от всяко
движение по нея/тях. Информацията съдържа размера на салдото по зяемиата/ите смегка/и
след всяко движение по нея/тях (усвояване или погасяване на суми по кредита).
КВЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
Об1днпска банка АД

получава

информацията
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БАНКАТА за това места, а при констатирани грешки
я уведомява незабавно.
Неоспорването на данните в предоставената информация в 15-дневен срок от изготвянето Й
се счита за мълчаливо съгласие с установеното в нея.
/4/. За събиране на дължимите изискуеми суми по настоящия Договор, включително

кредит, лихви, такси, комисиони и разноски, БАНКАТА има право по свой избор и
преценка да пристъпи към незабавното им служебно събиране по реда, предвиден в този
Договор, както и чрез примудтлно изпълнение върху всички обезпечения едновременно

или върху няколко от тях, както и върху цялото имущество на КЛИЕНТА, включително и
без съдебна намеса по реда на действащото законодателство и/или по реда на Закона за
договорите за финансово обезпечение, по реда на Закона за особените залози и/или Наредба
№ 35 яа Министерство на Правосъдието и БНБ за реда за продажба чрез търг на движими
вещи, заложни в полза на Банката, както и да прехвърли вземането сн на трета лица.
/5/. Забавяне от страна на БАНКАТА да упражни свои права по този Договор и/или
приложените договори и документи към него не представлява отказ от правата му по тях.

Чл. 6. декларации й потвърждения
Л/. Към датата на сключване на настоящия Договор, КЛИЕНТЪТ прави следните
декларации и потвърждения, за които ще се счита, че са направени отново и са
препотвърдени към края на всеки календарен месец:
1. Цялата информация, представена при сключване на настоящия Договор, е вярна и
пълна, изготвена в съответствие с нормативните изисквания.
2.
КЛИЕНТЪТ:
2.1. притежава всички държавни удостоверения, разрешения и лицензи, необходими
за извършване на стопанска дейност в съответствие с българското законодателство.
2.2. е правоспособен за сключването и изпълнението на настоящия Договор и са
получени всички разрешения и съгласия от неговите органи на управление, необходими за да
е налице представителната власт на лицата, които сключват настоящия Договор,
приложенията към него и Договорите за учредяване на Обезпечението (ята).
2.3. не са му известни предстоящи събития и не е страна по съдебни, арбитражни или
административни производства, които биха могли да му попречат да изпълнява
задълженията са по този Договор.
2..4 . е разкрил пред БАНКАТА всички свои задължения и всички съществуващи
тежести върху активите си.
2,5. е разкрил пред БАНКАТА всички свои клонове, насоки на стопанска дейност и

икономическа свързаност с други лица.
3. Сключването на настоящия Договор и неговото изпълнение няма да има за
резултат неизпълнение на задължения по друг договор или противоречие с него.
4. На работните площи на КЛИЕНТА не се намират никакви опасни отпадъци или
същите са надлежно защитени и той няма никакви задължения по опазване на околната среда
по приложими нормативни актове.
5. До окончателното издължаване на всички суми по настоящия Договор,

КЛИЕНТЪТ няма да трвтира преференциално други свои предишни и настоящи кредитори.
6. Предоставените обезпечения по чл.4 от настоящия Договор, не са обременени е
каквпто и да е тежести а полза на трети лица, освен деклвриран^сге пред БАНКАТА.

Чй.7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
/1/. Действащите н влезли в сила нормативни актове след подписване на този Договор, имат
задължителна сила за страните. Действащата Тарифа иа Банката, както и всички изменения и
допълнения в нея, разгласени публично чрез поставянето им в помещения, до които
клиентите имат достъп, публикуване в средствата за масово осведомяване или в интернет
страницата на Банката на адрес лчучу.rriunicipalbank.be. се считат автоматично приложими
спрямо КРЕдаТ0П0ЛУЧАТЕЛЯ,за което Банката не е длъжна изрично да го уведомява.
Общинска бажа АД

5/?

клиент----------------------
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12/, Всички такси, комисиони и други разходи, свързани със сключването и изпълнението на
настоящия Договор и приложенията към него, какго и е вписването, изменението и
заличаването на Обезпечението, включително съхранението и управлението му, а когато ес
налага по преценка на БАНКАТА и извършването на независими експертни оценки на
последното, са за сметка на КЛИЕНТА.
/3/. С подписването на настоящия Договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава писмено
съгласие по реда на чл. 2! от Наредба Jfe 3 на ЕИБ за условията й реда за аткрштпе па
платежни Сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни
инструменти, БАНКАТА да събира едностранно в деня яа падежа или след него изискуемите

суми по настоящия Договор, като задължава служебно сметките му в национална и
чуждестранна валута при нея, включително, когато това е необходимо, чрез откупуване на
чуждестранната валута или арбитражйране по съответния курс на Общинска банка АД
"купува” или-“продава” в деня на операцията.
/4/. По самостоятелна преценка на компетентен орган на Банката, при възникване па
Съществена промяна в пазарните условия в/йли икономическата среда в Република България,
кредитът може да бъде предалутиран в евро, като превалутирането се извършва по
фиксирания курс на Българската народна банка към датата на усвояване на съответните
средства от кредита.
/а/. От деня на преаалутиране, усвоените и непогасени суми от кредита се олихвяват с общ
лихвен процент в размер равен на договорения лихвен процент, прилаган от Общинска банка
АД за кредита в еврокьм деня на превалутирането плюс договорената надбавка по чл.З, ал.4,
т.1, но не по-малко от договорения минимален лихвен процент.
/6/. С подписването на договора за кредит, КРВДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава своето съгласие
за превалутиране по реда на предходните две алинеи, xato Банката се задължава да го
уведоми в 7 дневен срок от извършването им.
/7/. При несъгласие на Кредитополучатепя с извършеното превалутиране, той може да погаси
задължението си към БАНКАТА и да поиска предсрочно прекратяване на договора, като за
времето от датата на изменение яа лихвения процент до датата на погасяване по остатъка се
начислява новия лихвен процент за кредит в евро.
/87. Настоящият Договор мъже да бъде изменен с писмено споразумение между страните.
/9/. За всички неуредени с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на

действащото законодателство в Република България.
/10/. Неразделна част от настоящия договор са:
1 Нареждане за издаване шгбапкова гаранция;
2 .nppeg3PTeg

/11/. Ако някоя Клауза от този Договор бъде обявена за недействителна или неприложима
или бъде отменена от компетентна юрисдикция, то това не води до недействителност или

неприложимост на целия Договор.
Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра е еднаква сила - по
един за всяка от страните па него.

ДОГОВАРЯЩИ:
За ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД:

За ОБЩИНСКА БАНКА АД;

/ Александър Александров /
Изпълнителен директор

/ Татяна Ил кова/
Пълномощник, Фншкш •'КраСноссло”

/ Ивайло Ивов Еиптропон 7
Председател на Уп|
Ойошнскз банка АД
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