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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  

ДО  

 

СТУДИО Х ДИГИТАЛ ООД  

гр. София 1000,  бул. ВИТОША, номер 45, ет.3 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................  

 

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление  

..................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас, СТУДИО Х 

ДИГИТАЛ ООД, като възложител и фирма ......................................., със седалище и адрес на 

управление  

..............................................., идентификационен № по БУЛСТАТ/ЕИК ......................., като  

изпълнител предстои да бъде сключен договор за изпълнение с предмет: „Подобряване на 

процесите на управление и организация на дейността в СТУДИО Х ДИГИТАЛ ООД“ 

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в 

изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-

2.002- 0458 -C01, сключен между СТУДИО Х ДИГИТАЛ ООД и Министерство на 

Икономиката.  

 

 Във връзка с изложеното и по нареждане на фирма СТУДИО Х ДИГИТАЛ ООД ние, 

................................. (банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и 

действието на посочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до 

…………….(……………) лева при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано 

искане за плащане, деклариращо, че фирма …............................................... не е изпълнила 

частично или изцяло задълженията си по договора.  

 

Вашето писмено искане за плащане 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.  

 

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (30 дни след изтичане срока на договора) и 

изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, 

предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След 

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

е върнат или не.  

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след 

връщане на оригинала на същата в .................... (банка).  

 

Дата: ..................... 2018 г.  

 

гр. ........................................      Подпис: ....................................  

 (име, длъжност, печат)  
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