
 

                               

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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ДО 

ДУНАРИТ АД 

гр.Русе 7000,  

П. К. 12 

 

 

 

 

 

Банкова гаранция 

за добро изпълнение на договор 

 
Ние,............................./банка/ със седалище .............................../адрес/, ЕИК по БУЛСТАТ 

……….., представлявано от ……………………- …………… сме уведомени, че между Вас, 

................................. /Възложител/, като Възложител и нашия клиент, фирма 

...................................................... със седалище ............................. /адрес на управление/, 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................ като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор № 

BG16RFOP002-3.002-0153-C01/Su-….по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020” на обща стойност ............................... /цифром/ 

....................... /словом/.  

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза 

банкова гаранция за изпълнение на същия в размер на........................ /цифром/, ..................... 

/словом/, представляваща 5% от стойността на договора, за да гарантира предстоящото 

изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.  

Във връзка с гореизложеното, ние, ...................... /банка/ се задължаваме безусловно и 

неотменно, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви 

заплатим в срок до 3 (три) работни дни всяка сума до максималния размер от …………… 

/……………………../ лева след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано 

искане за плащане с нотариална заверка, деклариращо, че Вашият клиент, фирма 

...................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.  

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 

извършено по нея.  

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и 

автоматично в случай, че до.................. часа на дата ..................... г. (30 календарни дни след 

крайния срок за изпълнение предмета на договора) искането Ви, предявено при 

горепосочените условия, не е постъпило в .............................. /банката-издател на гаранцията/. 

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата 

гаранция ни е върнат или не.  

 

 

 

 

 

Дата ………………     ИМЕ, ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….….  

(Банка – гарант) 


