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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

До 

„НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД, Обл. Сливен, гр. Сливен 8800,  ул."Д. Чинтулов" № 17,  

в качеството на бенефициент по Договор № Вх. рег. №: BG16RFOP002-1.001-

0061/18.01.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Възложител по процедура с публична 
покана за изпълнение на доставки  на машини и оборудване за производството на мека 
мебел с 6 обособени позиции. 

Известени сме, че между „НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД и нашия 
Клиент,………………………….. (наименование и адрес на кандидата), в качеството му 
на ИЗПЪЛНИТЕЛ ще бъде сключен Договор за доставка на машини и оборудване по 
цитирания ДБФП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020. Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата, 
нашият клиент следва да представи във Ваша полза, в качеството Ви на Възложител по 
бъдещия договор банкова гаранция за изпълнение в размер на 5 % от цената по 
договора, а именно сума в размер на …… (словом: …), за да гарантира предстоящото 
изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Като се има предвид гореспоменатото, Ние, …….................…... [Банка], със 
седалище и адрес на управление ………………., ЕИК по БУЛСТАТ ……….., 
представлявано от ………………- ……………и …………..-…………., се задължаваме 
безусловно и неотменно да заплатим при първо Ваше писмено поискване, в срок до 3 
(три) работни дни, всяка сума до максималния размер от ………… /…………../ лева.  

Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, 
съдържащо Вашата Декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 
договорните си задължения, което поражда неговата отговорност, трябва да бъде 
придружено със спесимен от подписа на представляващото бенефициента лице. Сумата 
ще бъде платена по посочена сметка на бенефициента. 

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването й.  
Искане за плащане във връзка с настоящата банкова гаранция следва да ни бъде 

представено най-късно до 16 часа на …………………………..(дата - не по-малко от 30 

дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на договора между бенефициента и 
Изпълнителя). След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо от 
това дали оригиналът на настоящия документ ни е върнат или не. 

Оригиналът на  настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ……, 
когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът й на валидност изтече. 

 

 (Банка – гарант)………………………. 

 
 


