
 

Приложение № 1 

 

СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

за участие в процедура за избор на изпълнител за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ФИНАНСОВИ УСЛЕГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ 

ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ 

НА СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, за срок от 24 месеца.  

 

 

 

№ Съдържание 

Вид и количество 

на документите 

 

/оригинал или 

заверено копие/ 

 

-    

-    

-    

-    

 

 

 

Дата:…………………год.  име, подпис  и печат:……………… 



 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника ………………………………………….................... 

2. Координати: 

     2.1. Адрес:………………………………...................…............………………….......... 

2.2. Телефон № 

…………………………............................................................................. 

2.3. Факс: 

………………………………............................................................................... 

     2.4. Е-mail: 

………………………………............................................................................ 

           2.5. ЕИК 

................................................................................................................................ 

3. Лице, официално представляващо участника в процедурата:  

       ..................................................................…………………………………………............ 

(трите имена и длъжност ) 

 

4. Лице за контакти.……….……………………………………………………............ 

(трите имена) 

…………………….……….…………………………………………….……….................. 

(длъжност) 

Телефон/факс/е-mail: 

………………….….……………………………...................……. 

5. Обслужваща банка………………………………………….............…………….…... 

(наименование на обслужващата банка)  

………………………………………………………………………………………………

…… 

(IBAN сметка, BIC код на банката) 

6. Титуляр на сметката:…..………………..........…….……………………………... 

 

 

 

 Дата.......................год.   Декларатор: ................................. 

 име и подпис 



 

Приложение № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/реабилитиран съм:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс 

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс 

в) участие в организирана  престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния  

кодекс 

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния  кодекс 

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния  кодекс 

2. Не съм свързано лице с ПОЛУЧАТЕЛЯ или със служители на ръководна  длъжност в 

неговата организация; 

3.  Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя ПОЛУЧАТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената 

процедура за избор на обслужваща финансова институция. 

При подписване на договора за поръчката ще представя  документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства . 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс.   

 

…………………….. г.                    ДЕКЛАРАТОР............................ 

гр. ……………………….                                                  / подпис, печат/ 

 

* Декларацията се представя от:  

 
1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване 

- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 

7, т. 2 от ЗОП. 



 

 



 

Приложение № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Участникът, когото представлявам: 

а) не е обявен в несъстоятелност 

б) не е в производство по ликвидация  или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове 

в) не е в открито производство по  несъстоятелност, както и не е сключило извън 

съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и, а 

в случай , че кандидатът или участникът е чуждестранно лице- не се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително  когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е 

преустановил дейността си. 

г) не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 

включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и 

сигурността; 

д) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 

доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 

решение; 

е) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 

престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 

права на работниците; 

ж) не  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки; 

з) не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, 

включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, 

която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, 

ал. 2. 

 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

ПОЛУЧАТЕЛЯ незабавно при настъпването им. 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност  

по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 



 

…………………….. г.                   ДЕКЛАРАТОР.................................. 

гр. ……………………….                                               / подпис, печат/ 

 

 

* Декларацията се представя от:  
1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване 

- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 

7, т. 2 от ЗОП. 

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията 

на Република България. 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участинка /  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

      Желаем да участваме в обявената  от Вас процедура за избор на изпълнител за 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛЕГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ 

КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І” ЕООД, 

с.Искрец, за срок от 24 месеца, като приемаме всички условия за участие в нея. 

Представяме, изготвено съгласно изискванията на документацията за участие нашето 

техническо предложение, както следва: 

 

НК НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НПИБ 
Надеждност на платформа за интернет банкиране  

СОП Срок за обслужване на плащанията  

РКМ 

Развитие на клонова мрежа-близост на обслужващия банков 

клон  

   

 

Надеждност на платформата за интернет банкиране 

- Наличие на три предвидени защитни механизми ………………….. 

- Наличие на повече от три предвидени защитни механизми………. 

 

Срок за обслужване на плащанията - отразява минималния срок за който ще бъдат 

обслужени плащанията на болницата, като максимален брой точки получава кандидата 

предложил най-кратък срок. 

Развитие на клоновата мрежа - отразява броя на клоновете за обслужване на клиенти 

на територията на Община Своге. По този показател, максимален брой точки получава 

кандидатът, който осигурява най-голям брой клонове или финансови центрове за 

обслужване на клиенти на гише на територията на Община Своге. 

 

Забележка: Техническото предложение се попълва съгласно условията и 

изискванията на Възложителя. 

Всяка страница от Техническото предложение за която участникът 

кандидатства, се подписва задължително от лицето, положило по-горе правно 

обвързваш подпис на настоящото ценово предложение.  

 



 

 Подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

 __________________________ 

 
Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на 

…..........………………...................................... /изписва се името на Участника/ 

……..................……..……………............................................................................... 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 

 

 



 

 

Приложение № 6 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участинка /  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

      Желаем да участваме в обявената  от Вас процедура за избор на изпълнител за 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛЕГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ 

КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І” ЕООД, 

с.Искрец, за срок от 24 месеца, като приемаме всички условия за участие в нея. 

Представяме, изготвено съгласно изискванията на документацията за участие нашето 

Ценово предложение, както следва: 

 

КП КОЛИЧЕСТВEНИ ПОКАЗАТЕЛИ (П2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

П2-1 

Лихвени условия (лихвен процент, такси, комисионни) за 

наличните по  разплащателната сметка парични средства  

П2-2 

Лихвени условия (лихвен процент, такси, комисионни) за 

депозитни продукти , срочност, обем, валута, условия при 

предсрочно прекратяване  

П2-3 

Месечна  такса  за обслужване на  фирмена разплащателна 

сметка    

П2-4 

Такси и комисионни при извършване на вътрешнобанкови 

разплащания  

П2-5 

Такси и комисионни при извършване на междубанкови 

разплащания  

П2-6 Такси и комисионни при извършване на инкасови услуги    

 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде […
1
] календарни 

дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие и ще 

остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на 

този срок. 

Забележка: Ценовото предложение се попълва съгласно условията и 

изискванията на Възложителя. 

Всяка страница от Ценовата листа за която участникът кандидатства, се 

подписва задължително от лицето, положило по-горе правно обвързващ подпис на 

настоящото ценово предложение.  

Приложение : Ценова листа 

 
                                                 
1 Попълва се броя на дните, но не по-малко от 90. 



 

 Подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

 __________________________ 

 
Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на 

…..........………………...................................... /изписва се името на Участника/ 

……..................……..……………............................................................................... 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 

 



 

 

Приложение № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

        за приемане условията на  проекто-договора 

 

Подписаният................................................................................................................................

..........                                      (име, презиме, фамилия) 

ЕГН:  ................................................................, л.к. 

№....................................................................., 

издадена:.............................................................от......................................................................

гр......................................................................................на.........................................................

...........................адрес.................................................................., в качеството си на 

......................................... 

 

ОТНОСНО: Участие в процедура процедура за избор на изпълнител за 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛЕГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ 

КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І” ЕООД, 

с.Искрец, за срок от 24 месеца”. 

 

      ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1.  Запознат съм и приемам всички условия на проекто-договора, неразделна част от 

настоящата документация; 

 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

Дата .......................год.     Декларатор: ................................ 
име и подпис  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

Подписаният................................................................................................................................

..........                                      (име, презиме, фамилия) 

ЕГН:  ................................................................, л.к. 

№....................................................................., 

издадена:.............................................................от......................................................................

гр......................................................................................на.........................................................

...........................адрес.................................................................., в качеството си на 

......................................... 

 

ОТНОСНО: Участие в процедура за избор на изпълнител за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ФИНАНСОВИ УСЛЕГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ 

ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ 

НА СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, за срок от 24 месеца”.  

 Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 В подадената оферта от представлявания от мен участник 

.............................................................................................................................................  

 

(наименованието на участника)  

не се съдържа/се съдържа (невярното  се  зачертава) конфиденциална 

информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от 

Възложителя да не я разкрива. 

 

 Конфиденциалната  информация (технически или търговски тайни)  в  нашата 

оферта  е 

 

 следната: 

.............................................................................................................................................  

 

............................ ….....................................................................................................  

 

(посочва се изчерпателно от участника). 

 

 Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че 

представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до 

нея е ограничен. 

 

 

 

Дата .......................год.     Декларатор: ................................ 
име и подпис  

 



 

Приложение № 9 

       Проект! 

 
ДОГОВОР  

ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
Днес, ……………. 2016 г. в гр. София, между:  
 

……………………………….., вписано в Търговския регистър с ЕИК  
…………….. със седалище и адрес на управление гр. София, ……………………….., 
представлявано от търговските  
пълномощници:  

 

1. …………………………………….............................. 

и 

2. …………………………………………………………  
 
упълномощени с пълномощно с рег. № ……….. от дата ………..г. на нотариус 

………………. с рег. № ……. на Нотариалната камара, наричана по нататък 
„БАНКАТА“, от една страна, и 

 
Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за 

продължително лечение и рехабилитация “ Цар Фердинанд І “ ЕООД п.к. 2290 
с.Искрец обл. Софийска тел. 07163- 2571,Факс 07163-2572, e-
mail:tzarferdinand@abv.bg, интернет-страница: www.sanatorium-iskrec.com, ЕИК  
000770111,  представлявана от Людмила Тодорова  - Управител, наричана за краткост, 
наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ”, от друга страна, 

заедно наричани по-долу „Страните“, а всяка една поотделно „Страната“, 
 
се сключи настоящият договор за комплексно банково обслужване (по-долу 

„Договора“), за следното:  
 

I. ПРЕДМЕТ  

Чл.1 (1) КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКАТА приема да извършва комплексно 

банково обслужване и да предоставя финансови услуги за нуждите на СБПФЗДПЛР 

„Цар Фердинанд І” ЕООД. 

(2) Съгласно условията на поръчката, БАНКАТА приема да предоставя на 

КЛИЕНТА обслужване по следните продукти и услуги: 

а) откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и чуждестранна 

валута; 

б) изпълнение на парични преводи в лева и чуждестранна валута, 

инициирани на хартиен носител и по електронен път; 

в) касови операции – теглене и внасяне на пари в брой; 

г) срочни депозити; 

д) електронно банково обслужване; 

е) осъществяване преводи на възнаграждения на служителите на КЛИЕНТА 

по техни сметки; 

ж) други банкови продукти и услуги. 
(3) Условията при които ще се изпълняват банковите услуги са посочени от 

Страните в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Договор. 
(4) Когато това е необходимо с оглед спецификата на банковата дейност, за 

отделните банкови услуги/продукти, КЛИЕНТЪТ сключва отделни договори с 
БАНКАТА, уреждащи спецификите на предоставяне и ползване на съответния 
продукт/услуга, при съответно приложение на Договорените условия.  

(5) Неразделна част от настоящия договор са Приложение 1 - Ценово 
предложение и Приложение 2 - Техническото предложение. 

(6) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена 

процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услеги от финансови 

http://www.sanatorium-iskrec.com/


 

или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите 

на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, за срок от 12 месеца. 

(7) За целите на настоящия договор посочените в Приложение 1 и Приложение 

2 условия ще се наричат за краткост по –долу в договора с общото наименование 

„Договорените условия“. 
 

ІІ. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. СТОЙНОСТ  НА  ДОГОВОРА. 

НАЧИН НА  ПЛАЩАНЕ. 

Чл.2. (1) КЛИЕНТЪТ ще заплаща за предоставените от БАНКАТА продукти и 

услуги такси и комисионни, определени в Ценовото предложение, което представлява 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. За всички непосочени в 

Приложение 1  продукти и услуги се дължат такси и комисиони съгласно действащата 

Тарифа на БАНКАТА към момента на операцията. 

(2) Посочените в Приложение 1. ценови условия и условията и сроковете, при 

които ще се предоставят банковите услуги, не могат да се променят за срока на 

настоящия договор, с изключения на случаите, предвидени в Закона за обществените 

поръчки. 
(3) Дължимите от КЛИЕНТА такси и комисиони се събират служебно от 

всички сметки на КЛИЕНТА, открити при БАНКАТА, за което той, с подписването на 
настоящия Договор, дава своето съгласие. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 

Чл. 3. (1) КЛИЕНТЪТ има право: 

а) да се разпорежда със средствата по сметките си, само като прилага 

писмени и електронни форми на платежни документи, съгласно относимото банковото 

законодателство, съставени четливо и подписани от него. Правото на клиента се 

реализира до размера на наличната разполагаемост по сметките; 

б) да внася  и да получава по  сметките  си парични  суми  безкасово  без 

ограничения; 

в) да тегли суми в брой в обслужвания клон при условия, определени в 

съответствие с клаузите на настоящия договор; 

г) да откаже плащането и да изтегля вече дадено от него платежно 

нареждане, ако до момента на оттеглянето сметката му не е била задължена; 

д) да поиска информация за очакван превод, по която и да е от своите 

сметки; 

е) при поискване да получава извлечение за салдото и операциите по 

сметките си в обслужващия клон; 

ж) да се разпорежда със средствата по сметките лично или чрез 

упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, предоставено на 

БАНКАТА; 

(2) КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми БАНКАТА за настъпили 

промени в пълномощията, предоставени на други лица. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА 

Чл. 4. (1) БАНКАТА има право: 

а) да откаже да изпълни нареждане на КЛИЕНТА за извършване на 

плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите 

съдържат неточна, нечетлива и невярна информация; 

б) да блокира наличността по сметките на КЛИЕНТА от датата на 

получаване на запорно съобщение по сметките му; 

(2) БАНКАТА се задължава: 
a) да предоставя на КЛИЕНТА услугите/продуктите в срокове и съгласно 

Договорените условия и условията, уговорени от Страните в съответния договор за 
предоставянето на конкретния продукт/услуга.  



 

б) да уведомява КЛИЕНТА за движението по сметката  чрез предоставяне на  

извлечение в  БАНКАТА или по електронен път при наличие на движение по 

разплащателната сметка. 

в)  да спазва банковата тайна относно наличностите и операциите по сметката на 

КЛИЕНТА. БАНКАТА може да дава информация по сметката на КЛИЕНТА без 

неговото изрично писмено съгласие само в случаите, предвидени в закона. 

г) да открие и поддържа сметките на КЛИЕНТА, съгласно условията на 

настоящия договор, както и да спазва банковата тайно относно авоарите и операциите 

по тях; 

д) да изпълнява нарежданията на КЛИЕНТА за плащане по реда на тяхното 

постъпване и до размера на разполагаемостта по сметката; 

е) да изпълнява нарежданията на КЛИЕНТА за теглене на суми в брой съгласно 

условията на настоящия договор; 

ж) да поддържа и съхранява документите по този договор, представените 

пълномощни, както и копия от цялата писмена кореспонденция между страните по 

договора; 

 

 

VІ. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и 

влиза в сила от dd.mm.2016г. 

Чл.6. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

 а) по взаимно съгласие на страните; 

 б) с едностранно писмено изявление на изправната страна за развалянето му при 

констатирано неизпълнение на другата страна; 

 в) с изтичане срока на действие на договора. 

г) При отнемане на лиценза на БАНКАТА за извършване на дейност като 

кредитна институция, при откриване на производство по несъстоятелност на 

БАНКАТА или при прекратяване на БАНКАТА, извън условията на универсално 

правоприемство. 

 

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 7. Страните не могат да разгласяват факти и обстоятелства, както и всяка 

друга поверителна информация, станала им известна във връзка с изпълнение на 

задълженията по настоящия Договор, освен в предвидените от приложимото 

законодателство случаи или с изрично писмено съгласие на другата Страна.  

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 8. (1) За неуредените с настоящия договор въпроси ще се прилагат клаузите 

на Техническото и Ценовото предложение, които представляват Приложение № 1 към 

договора и Общите условия на банката. 

 (2) В случай на противоречие между Техническото и Ценовото предложение, 

които представляват Приложение № 1 към договора и Общите условия на банката, ще 

се прилагат клаузите на Техническото и Ценовото предложение, които представляват 

Приложение № 1. 

 (3) В случай на противоречие между клаузите на настоящия договор и Общите 

условия на банката, ще се прилагат клаузите на настоящия договор. 

 Чл.9. Страните по настоящия договор се договарят, че цялата кореспонденция по 

изпълнението му ще се осъществява на следните адреси, телефони и факсове, а именно: 

ЗА КЛИЕНТА: 

с. Искрец 2290, кв. Санаториума, тел. 07163 2571, факс 07163 2572 

ЗА БАНКАТА: 

=================================================================== 



 

Чл.10. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението и действието на този 

договор, се решават чрез преговори между страните, а при липса на съгласие – от 

компетентния със. 

Чл.11. Настоящият договор може да бъде изменян чрез писмени споразумения 

/анекси/ между страните, при стриктното спазване на разпоредбите на чл.43, ал.2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

ЗА БАНКАТА:     ЗА КЛИЕНТА: 
 

       СБПФЗПЛР  

„ЦАР ЕРДИНАНД  I” ЕООД 

Управител: 

Людмила Тодорова 

 

 

 

Съгласувано с Главен счетоводител:............................... 
    

  ......................................... 

 

 

 

 
 


