
Приложение към  

Нареждане за издаване на банкова гаранция от …….г. 

 
 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  / ПРОЕКТО-ТЕКСТ/ 
 
ВИД НА ГАРАНЦИЯТА: ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕН АВАНС  
 

ГАРАНТ: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, пл.Света Неделя № 7, гр. София, ЕИК 831919536 
 
НОСИТЕЛ НА ГАРАНТИРАНОТО ЗАДЪЛЖEНИЕ: ………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………   [име, седалище/адрес,ЕИК] 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ………………………..………….…………………………..…………….............................  

 

………………………………………………………………………………………..….    [име, седалище/адрес,ЕИК]  

 

ГАРАНТИРАНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:  задължението на Носителя на гарантираното задължение по  
 
сключен с Бенефициента  …………………………………………..……………………….……………  

        [договор, пълно наименование, №/дата]  
 
с предмет:  ………….. ………… ………………………………………………………………………….  
 
……….……… ………………………………………………………………….…………………………. , 
съгласно който Бенефициентът се е задължил  да извърши авансово плащане по сметка на Носителя  
 
на гарантираното задължение в Уникредит Булбанк АД IBAN:   …….………..………….…………….  
 
BIC: UNCRBGSF в размер на ……………………….…………………………………………...  [цифром] 
 
/словом: …………………………………………………………………………………………………….../ 
 

СУМА И ВАЛУТА НА ГАРАНЦИЯТА: ……………………………………………...…..  [цифром] 
 
/словом: …………………………………………………………………………………………….../ 
 
МЯСТО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, 
пл.Света Неделя № 7, гр. София   
 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА: 16.00 часа на …………………………………    [дата] 

 
Като гарант, с настоящата гаранция ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД със седалище и адрес на 
управление: пл.Света Неделя № 7, гр.София, SWIFT BIC: UNCRBGSF вписана в търговския регистър 
при Агенцията по вписванията с ЕИК 831919536, неотменяемо и безусловно се задължаваме да 
платим на Бенефициента максимум сумата на гаранцията, в срок до 5 (пет) работни дни след 
получаване на редовно предявено подписано и подпечатано искане за плащане от Бенефициента, 
деклариращо, че Носителят на гарантираното задължение е в неизпълнение на задълженията си по 
договора и в какъв аспект на договорното отношение е неизпълнението. 
 

Искане за плащане по гаранцията на горецитираното основание, може да бъде предявено само след 
получаване на авансовото плащане в пълен размер по горепосочената сметка на Носителя на 
гарантираното задължение, индивидуализиращо гаранцията. Ако  плащането бъде извършено по 
друга сметка на Носителя на гарантираното задължение или не посочва индивидуализиращи 
гаранцията данни, същото няма да се счита за извършено по нейните условия.  
 



Всяко искане за плащане по гаранцията трябва да постъпи при нас на адреса на горепосоченото място 
на предявяване, преди или на последния ден и час от срока на валидност на гаранцията. В случай че 
този ден е неработен, срокът на валидност на гаранцията изтича в същия час на първия следващ 
работен ден. 
 
С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане по гаранцията, същото трябва 
да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка и потвърдено с автентично 
SWIFT съобщение от централата на банката, че положените върху него подписи принадлежат на 
лицата, имащи право да представляват Бенефициента. Искане за плащане, изпратено в пълен текст по 
електронен начин чрез автентично SWIFT съобщение MT 799 от обслужващата Ви банка, 
потвърждаваща че оригиналното искане за плащане ни е изпратено с куриерска служба и че 
положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да представляват 
Бенефициента, също е приемливо, ако е редовно предявено, съобразно условията на гаранцията. 
 
Настоящата банкова гаранция се освобождава преди изтичането на срока й на валидност само с 
писмено уведомление на Бенефициента за освобождаването на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от 
отговорност по гаранцията, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата го 
банка, потвърждаваща с автентично SWIFT съобщение, че положените върху него подписи 
принадлежат на лицата, имащи право да представляват Бенефициента или след получаване от 
централата на обслужващата Бенефициента банка на автентично SWIFT съобщение MT 799 за 
освобождаването ни от отговорност по гаранцията, или с връщането на оригинала на настоящата 
банкова гаранция на адрес: гр. София, пл.Света Неделя № 7.  
 
Всички такси и комисиони, извън дължимите на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, са за сметка на 
Бенефициента. 
 

Настоящата банкова гаранция е подчинена на българското законодателство и на 

Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване (ЕПГП), Ревизия 2010, 

Публикация на МТК Париж, № 758. 

За всички спорове, произтичащи от тази гаранция важат разпоредбите на българското право. 

Тези спорове са от изключителната компетентност на българския съд и се решават съобразно 

неговите процедурни правила. 

 

 

 

 

 
НАРЕДИТЕЛ: …………………..…   ОБЕЗПЕЧИТЕЛ/ВЛОГОДАТЕЛ: ………………………... 

 

              [подпис/и, печат]              [подпис/и, печат]  

 

 

НОСИТЕЛ НА ГАРАНТИРАНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: ………………………….…     

 

[дружество/лице, различно от  Наредителя]  [подпис/и, печат]  

 
 

 

  

    

 

 

 

 

 


