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ДО  

ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

ГР. СОФИЯ 

Бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 

 

 

Б А Н К О В А   Г А Р А Н Ц И Я  

№ ____________/_________ 2014 г.  

        

    ГАРАНТИРАЩА БАНКА: ____________________________________________________  
             (пълно наименование на обслужващата банка) 

със седалище и адрес на управление ___________________________________________________,  

рег. по ф. д. № ___________/________ г. по описа на ___________ съд, ЕИК по БУЛСТАТ: 

_______________, идентификационен номер по ДДС __________________,представлявано от 

________________________________________ – _________________________________________ 
   (трите имена и ЕГН на представляващия)     (длъжност на представляващия) 

и ______________________________________ – _________________________________________ 
   (трите имена и ЕГН на представляващия)     (длъжност на представляващия) 

 

  НАРЕДИТЕЛ: община Елена,  
(попълва се пълното наименование на наредителя) 

със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, ЕИК по 

БУЛСТАТ: 000133762, идентификационен номер по ДДС BG000133762, представлявано от  

Дилян Стефанов Млъзев,  ЕГН: 6910015300 - кмет на община Елена. 
(трите имена и ЕГН на представляващия)     (длъжност на представляващия) 

 

 БЕНЕФИЦИЕР: ДФ “Земеделие” - Разплащателна агенция, създаден със Закона за 

подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр.58 от 1998 г., със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ: 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор 

_________________________________________ (изписват се трите имена на изпълняващия длъжността 

изпълнителен директор на Фонда към датата на издаване на банковата гаранция). 

 

  

Уважаеми господа,  

 С настоящата банкова гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ община Елена е наш 

клиент и като такъв е редовен и надежден платец.  

Гарантиращата банка е уведомена, че между ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция” 

и Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена (индивидуализира се ползвателя на 

помощта) е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 04/321/01600 

от 11.12.2013 г. (индивидуализира се договора), по който предстои авансово плащане в полза на 

Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена (индивидуализира се ползвателя на помощта). 

В съответствие с условията на договора ползвателят на помощта следва да гарантира вземането 

на ДФ „Земеделие” - разплащателна агенция за авансово изплатената сума по договора за 

финансова помощ, в размер на 110% от стойността на авансовото плащане. За целта 

Наредителят по настоящата банкова гаранция гарантира вземането на Бенефициера до левовата 

равностойност на 110% от авансово изплатената сума по договор за финансова помощ № 

04/321/01600 от 11.12.2013 г., произтичащо от договорно и/или нормативно неизпълнение на 



 

задължения от страна на ползвателя на Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена 

(индивидуализира се ползвателя на помощта).  

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________________ (Гарантиращата 

банка/ се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на 

горепосочения договор за финансова помощ, независимо от нашите отношения с Наредителя, да 

заплатим при първо Ваше поискване  всяка сума общо до максимален размер от 175 788.47 

(сто седемдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и осем лв. и 47 ст.) лева,    
(ПОСОЧВА СЕ СУМАТА НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ С ЦИФРИ И С ДУМИ) 

представляваща 110% от равностойността на авансово изплатената сума по договор № 

04/321/01600 от 11.12.2013 г., сключен между ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и 

Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена (индивидуализира се ползвателя на помощта), 

при възникване на вземане от страна на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, породено от 

договорно и/или нормативно неизпълнение на задължения от страна на ползвателя на помощта.  
 

    Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че ползвателят на 

помощта Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена (посочва се наименованието 

на ползвателя на помощта) не е изпълнил частично или изцяло свои договорни и/или 

нормативни задължения към Бенефициера ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция по 

договор № 04/321/01600 от 11.12.2013 г.,  обезпечено с настоящата гаранция, трябва да ни бъде 

представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, 

че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. 

 Всяко искане за плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено на 

ГАРАНТИРАЩАТА БАНКА най-късно до _______ часа на 15.01.2016 г. (ден, месец, година, които се 

определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане). 

След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна, независимо от това дали 

оригиналът на настоящия документ е върнат или не. 

 Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” - Разплащателна агенция в 

БНБ - ЦУ: 

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01 

BIC: BNBGBGSD  

в _______ дневен срок след получаване на Вашето писмено искане за плащане.  

 Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес 

_________________, когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът й на валидност 

изтече. 

  

 Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването й. 

 

 

НАРЕДИТЕЛ: “___________________________________” 
(подпис и печат) 

 

 

_________________: ___________     _________________: ___________     
(име)                           (подпис)  (име)                           (подпис) 


