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ПРОЕКТО - ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ 

№ ............./...............20.........г. 

 

 Днес, ...................., в гр. Стара Загора, между страните:  

“....................................” ........................, вписано в търговския регистър със седалище и 

адрес на управление: .........................., ...................... № ............, ет. ..............., ап. ..........., 

ЕИК ...................., ЕИК/БУЛСТАТ …………………. регистрирано по ЗДДС: BG 

.................., представлявано от .................., наричано по-долу КРЕДИТОР, от една страна 

И 

«Тролейбусни превози» ЕООД, представлявано от ........ и................ – главен 

счетоводител, .............., гр. Стара Загора 6000, бул. „......” № ...., Булстат ................, наричан 

за краткост КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, от друга страна  

и на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на 

Тролейбусни превози ЕООД гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, инвестиционен 

банков кредит в размер на 1 400 000 лв. (един милион и четиристотин хиляди лева) „ 

се сключи настоящият договор за следното: 

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.(1) КРЕДИТОРЪТ отпуска на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, при условията на 

настоящия договор, кредит в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди)  

лева за осигуряване на необходимото  мостово финансиране за доставка на тролейбуси по 

проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, 

Варна, Стара Загора и Плевен“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. 

(2) Настоящия договор влиза в сила в случай, че не се осигури финансиране от 

страна на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. 

 

П. УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА 

Чл.2. (1) Усвояването на кредита ще се извършва еднократно или на части, в 

зависимост от депозираните писмени искания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 

(2) За усвояване на кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще депозира писмено 

искане за ползване на суми от кредита. 
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(3) Искането трябва да е подписано от лице/лица, имащо/и право да представлява/т 

Кредитополучателя и да го задължава/т с подписа си. 

     (4) КРЕДИТОРЪТ превежда заявените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ суми по 

кредита, до ..................... работни дни, след получаване на съответното искане, по банкова 

сметка водена на името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ както следва: 

Банкови реквизити: 

IBAN: .................................................. BIC: ........................................ 

 

III. ЛИХВИ И ТАКСИ 

Чл. 3. (1). За ползвания Кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на 

КРЕДИТОРА лихви. Дългът по заемната сметка се олихвява с лихвен процент в размер, 

равен на тримесечен СОФИБОР плюс надбавка от ....... (цифром и словом) процентни 

пункта. Към датата на подписване на настоящия договор общият размер на лихвения 

процент по Кредита се определя на .................... (...........................) на сто годишно.  

(2) Дължимата от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ лихва, определена съгласно ал.1 се 

заплаща периодично в размер и на падежи подробно описани в погасителен план - 

Приложение № 1. неразделна част от настоящия договор. Размерът на лихвените 

плащания посочени в погасителния план - Приложение № 1 е изчислен върху главницата 

на кредита на база тримесечен СОФИБОР при сключването на настоящия договор и не 

отразява точния размер на дължимата лихва за всеки отделен лихвен период, а има 

ориентировъчен характер. 

(3) Точният размер на дължимата от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ лихва се изчислява 

от БАНКАТА за всеки лихвен период на падежа на съответното лихвено плащане посочен 

в погасителния план - Приложение № 1 към настоящия договор. 

(4) При промяна на тримесечният СОФИБОР, договореният лихвен процент се 

променя съответно, считано от датата на промяната, без да е необходимо предоговаряне 

при запазване на размера на договорената надбавка. 

(5) Лихви се начисляват само за дните на фактическото ползване на кредита.  

Чл. 4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща еднократна такса за обработка и 

управление на кредита в размер на 0,5% върху размера на кредита платима преди първото 

усвояване средствата по него. 
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  Чл. 5.  КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ  не  дължи  каквито и да било такси,   

комисионни  или други плащания по кредитната сделка, освен изрично посочените в 

настоящия договор. 

Чл. 6. (1) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да погаси предсрочно изцяло 

или частично дълга по Кредита без никакви такси и комисионни.  

            (2) При извършено частично предсрочно погасяване, погасителният план се 

преработва в съответствие с условията на чл.8, ал.2 за остатъка от дълга. 

 

IV. ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТА 

Чл. 7. (1) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще издължава предоставения Кредит на  

равни месечни вноски, съгласно погасителен план /Приложение №1/, неразделна част от 

настоящия договор и краен срок за погасяване 120 месеца, считано от датата на 

подписване на настоящия договора. 

(2) Погасителният план трябва да предвижда разпределение на дълга на равни 

месечни вноски. Погасяването започва след усвояването на кредита. 

Чл. 8. При просрочие на погасителна вноска съгласно погасителния план по чл.7, 

неиздължената изискуема  част от Кредита се олихвява с лихва за просрочие, включваща 

договорения в чл.3, ал.1. лихвен процент плюс наказателна надбавка в размер на 2 % (два 

процентни пункта) годишно, до окончателното изплащане на просрочената сума.  

Чл. 9. Дължимите лихви се начисляват от БАНКАТА при база 360/360 дни и са 

дължими от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ до  20 -то число на месеца следващ ползването. 

Дължимата лихва се заплаща ежемесечно  

Чл.10. При пълно погасяване на кредита банката заличава, съответно освобождава, 

предоставените обезпечения в срок, не по-дълъг от 14 дни от искането на 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 

 

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

Чл.11.  За обезпечаване на всички вземания на КРЕДИТОРА по настоящия 

Договор, като условие за усвояване на суми от Кредита, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ с 

отделен договор учредява в полза на КРЕДИТОРА залог на цялото предприятие по реда 

на ЗОЗ. Обезпечението се учредява преди усвояване на кредита и е условие за получаване 

на суми по него. 
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VI. ДРУГИ   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.12. От датата на сключване на настоящия договор, до момента на пълно 

погасяване на всички дължими суми по кредита, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 

задължава:  

1. да усвоява кредита съобразно правилата и условията на този Договор; 

2. да извършва  дължимите плащания по кредита  съгласно условията и сроковете в 

настоящия Договор. 

3. Предоставя   на  КРЕДИТОРА   всяка  поискана   финансова   информация,   

отчетни и други финансови и счетоводни документи, свързани с дейността му. Без да е 

нужно искане КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще предоставя на КРЕДИТОРА: 

-справки, данни и документи, включително годишните баланси и отчети за 

изминалите финансови години, доказващи платежоспособността на 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ; 

-Актуални сведения за свързаността му с други лица и кредитната задлъжнялост на 

свързаните лица на всеки 12 (дванадесет) месеца. 

Чл.13. (1) Към датата на сключване на настоящия Договор, 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че: 

1. цялата информация, предоставена на КРЕДИТОРА при сключването на договора 

за кредит, е вярна, изготвена в съответствие с нормативните изисквания; 

2. 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. 

(2) Кредитополучателят е изцяло отговорен за верността на всички удостоверения, 

отчети, финансова информация и всякакви други данни, които предоставя на 

КРЕДИТОРА във връзка с този договор. 

Чл.14. КРЕДИТОРЪТ може да изисква от кредитополучателя да му предостави 

отчетни и други документи, свързани с кредита и неговата дейност, както и да извършва 

проверки на обезпеченията и за целевото използване на предоставените по кредита 

средства. 
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Чл.15. (1) КРЕДИТОРЪТ се задължава да предоставя информация на 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по заемната сметка, чрез изготвяне на извлечения от сметката 

в срок   до   1   (един)   работен   ден   от   всяко   движение   по   нея. 

(2) При констатирани от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ грешки в извлеченията по ал.1, 

същият е длъжен незабавно да уведоми КРЕДИТОРА, а той е длъжен да направи 

проверка и уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в срок до 3 работни дни за резултата. 

Чл.16. КРЕДИТОРЪТ се задължава незабавно, писмено да уведомява 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при промяна на тримесечният СОФИБОР и своевременно да 

отразява промяната в размера на погасителната вноска. 

Чл.17.  КРЕДИТОРЪТ няма право да изисква от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ  каквито 

и да било  допълнителни условия, свързани със застраховки на кредита, насочване на 

постъпления и реализиране на обороти по сметки, открити при КРЕДИТОРА, освен при 

условията по настоящия  Договор и учредените обезпечения. 

Чл.18. Всяка от страните по този Договор се задължава да пази търговските, деловите 

и банковите тайни на другата страна, които са й поверени от нея или са й станали 

известни във връзка с изпълнението на настоящия Договор, включително и след неговото 

прекратяване, освен в предвидените в закона случаи или след изрично писмено съгласие 

от другата страна. 

VII. САНКЦИИ 

Чл.19. (1) При неизпълнение на задължението си  в срока по чл. 2, ал. 4 от 

настоящия договор КРЕДИТОРЪТ заплаща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в 

размер лихвата за просрочие по чл. 8, върху заявената и непреведена сума, за всеки 

просрочен ден.  

(2) При неизпълнение на задължението си по чл.16 от настоящия договор 

КРЕДИТОРЪТ заплаща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от 

стойността на кредита за всяко неизпълнение, но не повече от 5% от стойността на 

кредита. 

Чл.20. (1) КРЕДИТОРЪТ има право да прекрати договора предсрочно, като 

прекрати усвояването на оставащата част от кредита, обяви кредита за предсрочно 

изискуем в следните случаи: 

а)Кредитополучателят системно и  съществено  нарушава едно или  повече  от условията, 

установени в този договор и относимите нормативни актове, и/или не изпълнява което и 
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да е от задълженията си по настоящия договор. Нарушенията трябва да са категорично 

установени, а  КРЕДИТОРЪТ  преди това  да е дал препоръки и срок за доброволното им 

отстраняване; 

б)Ако КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е забавил плащане на дължима сума по договора с 

повече от 90 дни и след писмена покана и предоставен подходящ срок не изпълни 

задължението си. 

в) Ако бъде установено, че  определена  информация, представена на КРЕДИТОРА 

съдържа фалшиви, неверни или умишлено неточни данни, които са обусловили 

сключването на този Договор и  усвояването на кредита; 

г) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не предостави обезпечението по договора. 

(2) Предсрочното    прекратяване    на    Договора    по    ал. 1,    се    съобщава    

писмено    на  КРЕДИТОПОЛУЧЯТЕЛЯ. В       този       случай       КРЕДИТОРЪТ       

изпраща  на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ писмено уведомление за пълно плащане в 

рамките на посочения в него  срок, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца на  

всички дължими суми – главница и  лихви.   В   случай,   че предоставения срок изтече без 

пълно, окончателно и безусловно удовлетворяване на всички вземания на КРЕДИТОРА, 

той обявява кредита за незабавно изискуем и има право да пристъпи към принудително 

събиране на дължимите и изискуеми суми без да отправя допълнително уведомление за 

това. 

Чл.21. Настоящият Договор за кредит може да бъде прекратен едностранно от 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ както следва: 

(1) при условие, че същият  издължи  пълния размер на неиздължената главница и  

начислените до момента лихви, дължими във връзка с кредита и уговорени в настоящия 

договор. 

(2) Без предизвестие, в случай, че кредита не е усвоен и се осигури финансиране 

от страна на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. В този случай 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не дължи такси, комисионни  и неустойки. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.22 (1) За сключването на този договор КРЕДИТОРЪТ  представя гаранция за 

изпълнение в размер на .............................. лв., представляваща 3% от стойността на 
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договора към датата на неговото сключване, която служи за обезпечение на поетите с този 

договор ангажименти от негова страна. 

(2) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да приспадне всички дължими  от 

КРЕДИТОРА  неустойки по този договор от внесената  от него  гаранция за изпълнение. 

(3) КРЕДИОПОЛУЧАТЕЛЯТ освобождава гаранцията  по ал.1  в пълния и размер, в  

30  -дневен срок от изпълнението на договора, освен  ако от същата не са направени 

удръжки за дължими от Изпълнителя  неустойки. 

(4) КРЕДИОПОЛУЧАТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като 

гаранция за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно. 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ. 

Чл.23. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора.  

 (2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на 

задължителната информация, която КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ следва да представи на 

административни органи и др. органи. 

 Чл. 24. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 

следва да бъдат в писмена форма. 

За целите на този договор адресите на страните са: 

- на КРЕДИТОРА…………………………………. 

- на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ – гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“,  Тролейбусно депо  

 (2) При промяна на посочените адреси, всяка от страните е длъжна да уведоми 

другата в тридневен срок от настъпване на промяната. Ако някоя от страните промени 

посочените по-горе адреси без да уведоми другата страна, последната не отговаря за 

неполучени съобщения, призовки, документи и други подобни. 

 Чл. 25. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност 

на друга клауза или на договора като цяло. 

 Чл. 26. Настоящият договор може да бъде променян или допълван по изключение 

и само с писмено споразумение (анекс)  между страните. 

(2) Страните по настоящия договор за обществена поръчка не могат да го изменят, 

освен в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП. 
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 Чл. 27. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора 

и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 

двустранни писмени споразумения. 

 Чл. 28. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 

по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

 Чл. 29. Неразделна част от настоящия договор са техническото и ценовото   

предложения, банковата гаранция за добро изпълнение, погасителен план, изготвен 

непосредствено  след подписването на настоящия договор  и съгласуван от двете страни 

по него. 

 Чл. 30. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 

 Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 

КРЕДИТОРА и два за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  

 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ:....................................             КРЕДИТОР:…………………..                                 

Управител на „Тролейбусни превози „ ЕООД               …………………………………

    

   ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

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

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

 /................................../

 


