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ДОГОВОР 
З А Б А Н I<: О В К Р Е Д И Т· 
Дродукт ''БИЗНЕС IП)ЕДИТ'' 

№,i DL70158 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

КЪМ РЕШЕI-ШЕ № �-�j(� 
- - 4А.02-.. 2о2о.. .

Диес
1 

. ........ . . ........... 20 ... .. . г.
1 
в гр . ........... . ме:J1сду: 

„10робашс БъJ1гuрия" АД, вписана в Търrоnскю1 регистър, ЕИI<: 000694749, със седалище и адрес на 
управление: rp. Gофия 1766, Столична община > Район „Витошан

) ул. ,,Околовръстен път" №260, 
представлявана от тьрrовските пълномощшщи 00 и 00 , упълномощени от законните -представители на
банката с пълномощно per.No 00 от 00 г. на нотариус per.№ 00 в качеството й на кредитор, наричана по-долу 
за краткост ��БАНКАТА", от една страна„ и 

"ДИАГНОСТИЧЦО-1<:ОНСУЛТАТИВЕН ЦЕПТ1>Р СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХО1JО .. 
ВАРИЛ" ЕООД, вписано в Търговския регистър) ЕИI<: 103517178, със седалище и мрес на управление· гр. 
Варна 9003, район Acnapyxoвot бул. Народни Будители No 5, представлявано от Л10дмн11 Стефа11ов Цветков, 
ЕГН в качеството му на Управител, наричано ло-долу за краткост �'КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ" 

и 

· Людюш Стефанов Цnеткоп, притежаnащ л.1с. № , изд.на rод. от ., 
ЕГН с постоянен адрес n rp. Варна, ...... , ш1ричан по-долу за 
крат1шст "С'ЬДЛЪЖНИI<:" t от друга страна 

се с1шючи 1шс11ю;lщ1т Оог()(юр за бт11ша 1средит: 

1. ПРЕДМЕТ
Чл.1. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ nъв връзка с неrоuата 

професионална/служебна дейност кред11т в размер 1-щ BGN 80 000 (осемдесет хнлпд11 лева) за посрещане на 
изв·ьнредни, нереrулярни нужди .СУГ оборотни ередствt1, n КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЯТ се задължава да го 
върне, заедно с дължимите лихnи, в срок от 60 (1псстдесет) месеца, счwгано от датата на откриване на 
заемната сметка и при услоnияп� на настоящия договор. 

II. ПРЕДОСТАВЯНЕ, YCJ30.НDAHE И ПОГАСЯВАНЕ
_ _· �lл.2. ( 1) Ако до . З · (три) �есеца о;т датата на тюдписване на настоящия договор
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не е изпълнил всич1си условия, даващи му· право да усnоява суми от кредита,
задължението на БАНКАТА за отпускане на средстnа от l<редита се погасява. След· учредяване на 
договорените по настоящия договор обезпечения и изпълнение на съответнm·е специални условия по кредита 
n срока по предходното изречение) БАНКАТА открива з&емната сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. При 
от1,риаане на заемната сметк�, страните подписват приложение към_ настоящин договор, в ко�то посочват 
дататt1 на откриване на эаемната смет1,а. 

(2) При първо пред(;тавяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТБЛЯ на разходооправдателни документи
(фактур1,i, договори, ра:шиски и т.н.) и при ·услооие, че заемната сметка е открита, БАНКАТА пр(щостаnя 
кредита: н размера му� посочен n чл. 1, no рnзпJ1ащnтсл11а сметка с IDAN No 
···�·························································································· на , IСРЕДИТОПОЛУЧА TEJIЯ в ,БАНКАТА, за което
Кредито!юлучателят даиа своето неотменимо съгласие, опрааомощаnа_и възлага на Банката.

(З) Предос·еаnеният 1<редит се сt1й1'а Зt\ усuоен при превода по разплащателната сметкн съгласно 
предходната алинея. Сро1е1)т за усnоsшане на средства от предоставения кредит е 2 (дuа) м-есеца след
откриването на заемната сметка, юпо при всяко усвояване по 1,редита КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЯТ представя и 
разходооправл.ателни документи, при поис1(ване от страна на Банката. 

(4) При изтичането на сршса по предходшпа шнiнея правото-на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да усволва
средства от 1,редита отпада, а с предоставените, но неусвоени средства от кредита БАНКАТА служебно 
погасява главницата по t<редита, за 1<оето КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ с подписването на настолщиsr договор 
дава своето неотменимо съгласие и опраrюмощаnа БАНКАТА„ 

Чл.3.( 1) Кредитьт 1 включително лихвите, се погасява съгласно погасителен план t кой·i·о се подписва o'r 
страните при окончателно усrюшщне на J<редита. Първото плащане за погнс}lвtше на пrедостаnения t<редит се 
нзвърш оа на .21-во число на месе.ца, следващ месеца на от1<риnане на .заеми ат ..1.-е�-�vгг:,-...<.:1 ...... 

. (2)

.. 

Кред1:11ът се погасява по заемна смеп��, № ........................ ���·eG· .,,н,,, ....................... на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТ� 11 БАНКАТА. "� �� i,j, 
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Чн. 4.(1) За усвое1-1ия кредит Крсднтополучателлт ды1жи на Банката преференциална лихnа, изчислена 
.J�:�rJP}.ft!Чf\lt·pнe на променлив годишен лихвен процент, 1<.ойто се определя юпо сбор от референтен лихnен

процент 11люс фиксирuно договорна надбаока в размер на 4.9% (чсп1ри цяло и деnет десети). процентни 
пункта, но не по ниска от 5% (пет 11роцс•1та) (,Долна граница на дъл>1шмата лихва"). За референтен лихnе1-1 
процент 110 1щстоящю1 доr'овор се ползва референтнинт лихвен процент rю кредити на би�нес клиенти на
,,IОробаюс Б·r,лгария" АД ,,ПРАЙМ Бизн�с �шиенти" в съответната nалута л�1н-1 или евро (т:1ричан за краткост

C:dMO 11ПРАЙМ Бизнес клиенти"), приложим за съответния период ш1 ш,чис.rн1мна Щ\ nинмтn, <!1.l"J'IMJШ ftЛ. 11-1 
следващите по-долу. 

(2) Референтният ли.хвен процент ПРАЙМ Бизнес клиенти 1-ш lОробанк България АД се определя от 
Комитета по упраiшеr-�ис на а�пивите и пасивите � ALCO (Assets a11d LiabШty Committee) съгласно 
Методологията на Банката за оnредешше 1-111 реферснтен лихвен процс.нт по 1средити 1-щ бизнес 1слиенти 
ПРАЙМ Бизнес �слиенти (по�доJ1у за 1<.рат1юст „Методопогия"), публи1<.уuава на и1-1тернет сайта на Банката 
WW'rY,postbat1k.Ьg. ПРАЙМ Бизнес клиенти подлежи на преразгпеждние на тримесечна база, при спазване на 
усJювиятfl, описани в Методологията . 

.. (3) Към детата но 111:,р1ю1-шчалното определяне на годиuшия лихnсн п·роцент по 1<:редита се излолзва 
стойнос·.гга на ПРАЙМ Бизнес клиенти в дева, публикувана на интернет страницата на Банката на адрес 
www.postbank.bg на 15.06.2018 г., в размер на 1 % (сдюr) процент. В случай че в суока на настоящия договор, 
съrласно Методологията е налице основание за промяна на стойнос'М'а на ПР АИМ Бизнес клиенти, новата 
юпу�на стойност на ПРАЙМ Бизйес 1<11иен·ги, както и датата1 на която тя. е пубnщсуuана, се обявява( _·а 
интернст с1рю1ицата на Ба�-шата на адрес WW\.v,postbank.bg, rсато обявление за промяната се поспшя и на видно 
място n офисите на Банката, с у1сазание за датата на публи1<:уване н� rюnата стойност 1щ ПРАЙМ бизнес 

- - - - - - · - к-
л
иенти. - - - - - -

(4) l3 случай че в резулта'1' нн промяна на ПРАЙМ Би::шсс J(JIИClfГИ сборът на договорната лихвена
надбав1�а и действащия ПРАЙМ Бизнес клиенти за лсnа) е по�1шсы< 01· Долнuта граница на дъirжимата лихва) 

то дължимата годишна лихва по кредита ще бъде равна на Долflата граница на дължимата лихва, за което с 
подhисване на настоящия договор Страните дават своето изрично съгласие. 

· (5) Ако ·между дататn на сключване на настоящия договор за кредит и датата на първо усоояване на
средства от отпуснатия I,реди·t се публикува но11а стойност на ЛРАЙМ Бизнес клиенти съгласно ал, З по-горе, 
считано· от. датата на усвояване на кредита ще се прилага годишен лихвен процент, изчислен съгласно новата
,стойност на ПРАЙМ Бизнес ю1иенти, при сr1азnане на условията по ал. 4 по-горе. · · 

(6) При всяко публикуване на нова аюуюша :стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти и при спазване Hfl
условията по ал. 4 rю-горе, Банката извършва съответна актуализация на годишния лихвен процент по 
кредита, като новата приложима стойност на ПР АЙМ Бизнес клиенти .е в сила и се ползва за определяне на 
лихвения процент по кредита, считано от· датата, следваща първата падежна дата на месечна щ-юска по 
1,редита; след да.-rата на публикуnоне на новата стойност на ПРЛЙМ Бизнес клиенти. 

(7) При всm,о усnояnане на част от сумю1а по отпуснатия I<рсдит (в слуt1ай че кредюъ·r се усвоява на
отделни 1rасти), н случаите на частично предсрочно поr·асящше ш1 дълга по кредита, ка1<то и n случаи( �-18 
предоговаряне на условията Зfi rюгасяuане ш1 кредита, воде�ци до промш�а на приложимия погасителен план 
на кредита, новата ак1уал1-1а стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти, ако има определена та�<.ава съr·ласно ал. 3 и 
4 по�гщщ nJ1·иза в сила с 11итано от датата на усвояване Btl С'Ы)'l'nетната LJacт от rлавницатu, реел. СУГ.датата на 
частично предсрочно погасяване или датата на влизане в сила на съответната промлна � услоnията за 
погасяване на кредита. 

(8) С nодписnане на настоящия договор, Кредитополу�1ателлт се задължава да изпълни ед11овреме11110
следните ус!ювия; 
t. Към датата на откриване на заем вата см�тка да е сключил с Банката договор за използване на паке-г
,,Динамю�А 11щ1 „Д111шм11юt +'�;
2. Към дат�1та на откривнне на заемната сметюt да е сключил с Банюпа и впосJ1едстви<:: да поддържа за срока
на договора сrюразумсние по програма „ПремИJ1'' за плащане на заплати на своите служитеjш в „JОробннк
България" АД. Заш1атите ще се плащат през „Разплащнтелнu сметка за изплащане на трудови nъзнnrражденил
по реда на масово плащnне", с lBAN ................................................. , която ще се използвn само за тази 
цел. В рамките на всяко кмендарно тримесечие, следващо месеца на откриване на заемната сметка, дебитния 
оборот през тази сме-rка трябва да е n размер не по-малко от BGN 20 000 /двадесет хиляди/ леви; 
3. В рамките на 110яко I,алендарно .тримесечие, снедrшщо месеца на откриване на за�мната сметка,
l(ред11то110J1у,ш·1·еJщ1· дtl подД'J�JmШ бц1щоn11 оборот11 през сметките си н Баш��т � ер не по-мвл�ш от

. BGN�O ООО:/11сос-�дссе·�пяд11/ лова; 
/:/.,
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(9) С подписване на настоящия договор, Кредитополучателят декларира
) че е 3аnознат, че лихв·ените

условия по настоящия договор са преференциални (спрямо стандартните лихвени условил на Банката, 
приложими към момента на сключването на договора), и са валидни само и единстnено при изпълнение, 
съответно едновременното наличие на всиL1ки условил rю ол. 8 на настшш.1,ия член. С подписване нn ·
настоящия дoronop� Кредитополучатепят се съглослва изрично и олравомощащ� Банката, при неизпълиени� 8 

посочения срок или по време на действието на настоящия договор от страна на Кредитополучtпел8. на което И 
да е от условю1та по чл. 4, а.11. 8, т. 2 и т „ З Банката да уоедичи едностранно лихвената надбавка по ал. 1 на 
настоящия чJ1ен с по 50 базисни пун1па за всяко едно неизпълнено усJювис по чл. 4, ш1. 8, т. 2 и т. 3. 

(] О) В случаите по предходната алинен при послещ1ащо изпълнение на съотве1'ното/ите условие/я rю 
чл.4) ал 8, т. 2 и т. 3, Кредитополучателят може с нзрична писмена молба, отправена до Бающта, да поиска 
uъзстановяване на съответните проференциnлни лихвени условия. Выстановяването на преференциалната 
лихвена надбавка се извършва от Банката 11 3авиеимост от �1з1тьлнените условия по чл.4, ал 8 т. 2 и�. 3 (с по 50 
базисни пу.1штn за всяко изпълнено условие) 20 (дnадесет) работни дни след изпълвението на съответно 
условие и подаването на молбата за възстановяване на nрефереицимни лихвени условия от страна на 
клиента. 

( 1 l) Дължимите лихви се начисляват от датата на първото усво1rване на средства от отпуснатюi 
1<редит „ 

(12) Лихвата по J<редита се изчислява, като месецът се приема за 30 дни, а годината - за 360 дни.
Чл.5, При просрочие на Ю>Лжимите погасителни nноски ло I<редита, 1сакто и при предсрочна

изискуемост на 1<редита
1 д·ы1жима.та от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ лихва, се увеличава автоматично с 

ню<азателна щщбавка (неустой1са) за просрочие на главница в размер на 1 О пункта. 
Чл.6. (1) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на ВАНКАТА тai�cn <,добрсшис в разм�р на 0.5 % (нут1 

щ1ло •• пет десети) 11рощщ·1·1ш 11уш1.;·1·а върху размера на кредита, посочен в LiJI, 1, но не 1-ю·Мt1ЛJ<О от 200 левt\ 
ИJlИ равностойнос11·а им въn налутата, посочена в чл. 1, ппатимн едноt<ратно при откриване на за·емната смет1<а 
ло кредита. 

'(2) Лри предсрочно погасяване 1.щ кредита за щшия срок на кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
заплаща на БАI-JКАТА тщ<са в ра.1мер на 3% (три процента.) върху размера на предсрочно погасената 
главница. Зо предсрочно погасяване КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ уведомнв-а БАНКАТА най„малко 10 (десет) 
работни дни предварително. При предсрочно/частично поrасsшане на кредита БАНКАТА сi1ужебно изготвя 
ноn погасителен план по кредита. 

(З) При щтиt�ието ш1 повече от един дейст1щщ доr·оrюр :ш 1средит с Баtшата Кредитополучателят има 
право да поп\сщ,а npeдcpo LiHo гJJаnница/и по дщ·оnорите съгласно условията за предсрочно погасяване) 

посочени в конкретния доr·овор за 1<редит
1 
но само и единствено при спазване на следната последователност: 

1. Необезпечени кредити и I<редит(и), обезпечени(и) с издаден запис на заповед,
2. Кредит(и),обезпсчен(и) с rюръчителстnо�
3. Кредит(и), ло 1шйто/1<оито трети лица са всты1или в дъm\
4. Кредит(и) обе:н1ечен(и) с финансов актини (парични средства, L1земания и финансови инструменти)
5. Кредит(и)) обезпечен(и) с движими дълготрайни активи,
6. 1(редит(н)

1 обезпечен(н) с недвижима собственост.
(4) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заптнца на БАНКАТА •�омис1ю1ша за уnранление на I<редита,

платима ежемесечно на датата на падежа на съответната погасителна вноска по f(редита) n .1аконоустановената 
nоследоватешюст на плащането

) 
спрнмо месеt1ната погоситсшщ вноскн, в размер на 0.05% (нула· цяло и пет 

стотни) процента върху р1:1змера на непогасената главница по кредита, считано I<ЪМ същата дата. 
Чл. ба. ( 1) При вст<а промяна на размера на 11огаситслните вноски 110 кредита, определени в 

първоначалния логасителен план, предостанен иа l<редитопо11уч1:1теля 1_1ри усвояване на кредита, или в 
последния поr·асителен r�лан по 1<редита) Банката изтотвя служебно 1юи погаситеJJен план за остатъка от дълга, 
з,1 което с лодпис�шне ш1 ш1стш1щю1 Догоuор КРЕДИТОГЮЛУЧАТЕЛЯТ дава своето изрично, неотменимо и 
безусловно съгласие, възлага 1-1а и оправомощава Бю-lJ(ата. В този случай Ба1шата предоставя новия 
погасителен план на разположение на Кредитополучатсля във финансовю1 център. на Башсата, който е посочен 
в началото на договора, а Кредитоnолучатею(т се з1:1дмжава да подпише новия погасителен план и да 
продължи пщ·асявuнето на кредита в съответствие с новия поruсителен nлщ1. 

(2) С 11одписнане ва настоящия Договор за кредит Кредитополучателят де1сларира, че е уведомен и се
съ1-ласsша и�\рич1ю) н�отменимо и безусловно, i.1e неполуча11ането или нсподписването от нег_ова страна на
екзсмшшр от 1юur1я 1юп1сите;1е-н птш съгласно предходната алине}l, не го осrюбождава �т :��<е·нията му за
плащане на по1·нсите11нитс в

�
и по кредита, в сроковете и в рнс1мерн, определени в ;:i� ) Jlil.<ifl · лен план.

� \-,_ � Р,-1' � '-'\ .ед'? t ; oS '. , /з 
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Pe1,�1tu11 ,а fll{Joorrю утре 

Чл. 66. (1) За целите на настоящия договор Страните се cъr1шcirnaт, че датата на ошриване на заемнатЕ 
сметt<а, съ1�пасно Приложението за от1<риnане на заемната сметка по чл.2, пл.1 от настоящия договор, ще бъдt 
счи·rанu за Дата за преразглеждане ш1 настоящия Jфедит. Преразглеждането съгласно настоf!щия член cf 
из1п,ршnа ежегодно. 

(2) ю,ЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЯТ ·се задължаnа ШlЙм/(ЪСНО 30 (тридесет) дни преди ВСЛJ<:а Да'rа ЗI
преразглеждане на кредита да представя на БАНКАТА, актуаJiнитс с.и отчеtНИ дстуМШlТМ 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се заД'ы1,1сава да осигурява нзгот»янt.vrо на l11<.туат-ш - оценка, с·ьобразн, 
изис1<ванията на Батшта, на преД{)ставtщото обезпечение · по 1,редита на всеf<И 12 месеца от датата н 
ошринане нn зае.мната смет1са. При неnредостаnяне на изисканите по-горе дон:ументи, J,AHKATA м-оже да с 
въз11олзоа от праоата си по чл. 26 от настоящия договор. В срок до З(три) месеца след Датата н 
прерпзгле)IЩане на I<рсдита, БАНКАТА преразглежда финансовото състояние, платежното поведение н 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и изпълнението на условията по сюпочения договор за J{редит и има праnо д 
прекрати всички или който и да е от доrоворите за кредит ИJIИ да промени което- и. да е условие с 
настоящия договор за I<редит или да запа.1и успоuията по настоящия J<редит непроменени, .:ш кое1 
БАНКАТА уоедомяоа КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 

(3) А1со БАНКАТА в С'ьответст»ие с предходната алинея промени 1юето и да е от услоnю�та r , 
настоящия догшюр Зli кредит Страните трябnа да подпишат ане1<с' (допълнително споразумение); D кой" · 1 1 уреждат нооите условия по I<редита, включително начнна и срокоnете за промяна на размера. Пr 
неподписоане на ане1<:с сыласно предходното изречение БАНКАТА има пра»о да обяnи · всички или шщои I j 
доrоворите за кредит за предсрочно изискуеми или може да се възползва от лраnатн си по чл 26 от на( JЩJ ! 

_ -�о!��о? 1 
ПI. ОБЕЗПЕЧJП1ИЕ 

Чл.7. (1) За обезпечаване на всички вземания на БАНКАТА от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ1 кои 
произтичат от настоящия договор, ВI<JI. главницата

1 
лихnитс, такситеt комисионите и други разноски 

предоставения кредит, l<РЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ учредяоа n полза на БАНКАТА (или осигуря 
учрещшането в поmа на банката): 

1 
1 
!! 
� 
i! 
1: liii � 
1! 
ii 

• особщ• зяJJOJ" 110 реда 11а ЗОЗ върху nси•1ки оастоюци •• бъдещи вэема11ия nроизтичящн - !i
Догово1} No 030728/16.05.2018 1�. за оказnане на специализираtiш извъвболнична медицинска помощ
Медицински център / Диагноститично консултатИJJ(,Щ цеН'Iър и Доn1»1ши1·ещ1:о споразуме1111е к
него от 08.02.2019 г., с1U1ючени между "ДИАГНОСТИЧИО-l(ОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТ'
СВI�ТИ ИНАН PИJICl(И„ACПAJ>YXOHO-BAPIIA t 1 l�ООД, ЕШС 103517178 и НЗОК и, в размер
BGN 80 000 /осемдесет хишщи леоа /, съгласно заявление за вписване на особен залог per

• 
ii 

особ,щ за,юг 110 рсд11 ш1 ЗОЗ върху всичю,w 11астоящи 11 б·мсщн взсм�:шия на "ДИАГПОС{1{11I !'
l(ОНСУЛТАТИВЕН Ц]�НТЪР СНЕТИ ИВАН РИЛСI(И„АСПА])Ухово„влРНА" �о /1._! 
/:JАЛОГОДАТЕЛ/ 1t·ьм БАНКАТА, за нцJшt111ост11 но сметки ПJAN N!!BG 96 НРВI 7945 
661()6102 11 НО 26 Ш1IН 7945 10 66106101, какю и щ> лсич1<и открити в последствие сметк 1'

БАНКАТА на ЗАЛОГОДА ТЕЛЯ в БАНКАТА, в1шючитетю за допълнително постъпили средствt /;
сметките, вкдючително за вачисJJените и изплатени лихви по тях, съrласно заявление за вписваш 
особен зiuiof· рег.Nо ................................................... . 

(2) За условията на отделните залози, КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЯТ подписва преди скл1очваш
настоящия 1,редитен договор догоnори �щ з�лоr·. При залог по реда. на Зюсона за особените залози се подпи, 
протокони зn отгоr.шрно пазене, а договорите за залог се вписват в с·ыr1·ветствие с изис1шанията ,ш закона. 

(З) След вписване на особения залог в Централния регис·rър по особените залози н преди уснояnан 
настоящия кредит Кредитополучатедят представя в Ба1-ш:ата удостоверение эе nсички riписвания по парти 
на Задогодатет1, от което по безспорен начин да е nидно, че змогът ло този договор е надлежно впие 
оърху Заложеното имущество няма вписани запори, залози, възбрани или друrи тежести, искови ме 
разпоредителни действия и противоnоетавими пpuna в полза на лица, различни от „Юробанк България" л; 

1 
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Чл. 811. (1)  Людмил C'J'cфa11on Цne�·aco1J, притежаващ л.к. Nu , изд.на rод. от 
. , ЕГН _ с лостош-1ен адрес в rp. Варна, · 1 вс·rьnво 

пр1f услов1ш·Г'.1 Jla 11л. 101 от ЗЗД 11.:ато СЪДЛЪЖПИI( о зад1,шке�1ия·1·а 11а l(РЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
"ДИАГНОСТИЧIIО-IСОНСУ ЛТАТИНЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСI(И-АСПАРУХОВО-ВАРНА 11 

ЕООД, �шисаtю в Търf'о1�ския ре1·ис1ър, l!�ИК 103517178, с'1,с седвлище и одре!J 1ш упрn·пл@ИИI! rp. В1рш1 ЭОЮ.
ра!:'�он Аспдрухщю, бул. Народни БудИ'ГСJIИ No 5, пpOIIЗ'Пl 'JUЩtl 01' IIRCTO}JЩHfl ДOI'OIJOJ) За КредИТа 

(2) СЪДJlЪЖНИJ(ЪТ Jlюдмил Стеф�шов Цоеткон, при'l'ежаващ r1 .к. М1 , изд.на 
год. от , ЕГН r, с постоянен адрес в rp. Варна, 
заяnяват, че ся съ�лас1ш с nс1i •н,и услощш 11а 11nстоящия догооор з11 би11 ков крещ�т, от J(оито 
п1ю11зтичят зад·ьлже11ията, о к011то ncn,noaт 110 силата 11а 11астояще1•0 сы·лашепне. 

Чл. 8б. IС.l'ЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 11 СЪДЛЪЖНИIС'l)Т от1·овnрят към БАНКАТА, като 
сотщцрпи длы1ш1щи. 

Чл. 81i. с IIОДIПIСШШС Щ\ ЩlС'J'ОfIЩИП ДО1'0)3Ор съдлъжнmсът даnа съгласие БАНКАТА да 
събира слу�1ruб110 0'1' JЗCJl tl IOt IICГOIOI смет1ш. (ITJ(pИTlf 11 ри IICSI суми д·1.т1шми ft по CIIJШ'ГU IШ 1шс·rоs1щю1 
договор (сЫ'JIИспо JJJ1.2 1 от НАl)I�ДБА N!! 3 от 1 8,04.:UHS г. на I.IIБ з�1 услоnнята и реда з,1 <iткрюш11с 1111 
11ШlТСЖ'1IИ  смстю1, за ll'JJl'bllllCH Иe ШI ш1ате,ю1и OIICl)IЩИII 11 :J�\ ИЗ11()JJЗЩШС Юl ПШ1'1'СЖIIИ ИII СТрумс11ти). 

Чл. 8г. Е1�сптуаюште l(YJJcooи разш1ки 11ри 11р11щн·rшс 11а сJ1ужсб11ото и 11ез11би1шо ш1ю1со 
съглас1ю r1редход11ите члс1юое са 11з.цш10 за сме·rю1 ш1 СЪДЛЪЖНИIСЪТ. 

9л, 8д. С подписnапс ш1 1шсто11щ110 до1·овор СЪДJI1JЖНИКЪТ даш1'1' 11еотмс11имо и бе-Jусщ>п1ю 
съгласие до 01�онча1·сmщто изды1жа11а110 11а кредита, БАНКАТА дn е1.б11ра сооде11.ю1 от �с11чки бnпки n 
стра11ато о·r1юс110 11омера1·а 11 11али•шос•1vrа по бапкооитс им с.ме·1·ю1. 

Чл. 8е. Преди усцошншс 11а средстnn 110 кредити 1Срсдито1шJ1у•штелs1·1· се зцд·1,лжаnа дn 
прс110спнщ C'l,OTJЗ C'l'Юl удостоверения за JIJПJCl1 IШ З8ДblJ)i(CJJИJI, и:JфЩ СJJН IШ OCJIOJЩПHC ЧJI, 87, ал. 6 от 
ДОПК, поотдешю зt1 собстнешщ11·1·е 110 обс:шсче11 11сто, Крсд11·1·01rолучатсJш, соJ1нJщр11ите длы1ши1щ 
и/11ш, ПOJJ'l,'I И'l'CJЩ'l'C (юсо има 'l'RКIIЩt), О'Г 1,оито д;I '1 UIIДIIO, Ч·'1 IC'l•M дuтата JЩ IJЗЩШЮIС lla C'l)01'De'fllOTO 
удостовсрс11 ис, JIИЦС'ГО IНIMi1 JНШOГUCClllt ДИ IJ'l,ЦJI и/11Л11 ЗЯДЪЛЖIIТСJШП ос11гурптсш1и 81JOCI01, 
Удостощ�ре11иs1та трs1б1щ дs1 cn 11здаде11и 11е по-рю10 0·1· три мссщ�а от датата 11u усвояniшс. В о·rдм1ш 
случаи Бю1катn Иl\'Ja 11рn1ю, 110 cnos1 прецеа�кn, да 11с и:шскоа прсдстnusшс 11а 11щсос или вс1111кн от 
110со•1с11итс удостооерснип за лиосt1 11а з11дълже11ия, издаде1111 1111 ос1100:юше ЧJI, 67, ал. 6 от ДОПIС. 

Чл. 8,1(. Б1111ю,т21 зю-tазоа нр�шо·rо си щ1 11011скn разходоо11 J1аnдат,л11и докумс1rr11 �11 усвояшше Ш\ 
1СрСДJ11'а, 

ЧJ1, 8з. Прсд11 усв(щшшс па средст1щ по кредит;\ 'Крсди·1·оf1ОJ1уча1'еш1·1· се 'Jад·ьщкапа ДА предс·1·iши 
IНIИCIOI 3UJIOI' 110 �IЛ,7 1 ilJJ, 1 .  

Чл. 811. :111 ц�шя cpo1t 1щ 1�редит11 I(1>cд11·1·onoлy,1a·re;isiт се  зады1)юща да вписва залог на 
озсма11ю1·1·а 110 nс11чю1 дого11ори, 1соито 11редс·1·ои да сюпо•ш с НЗОIС. Плаща11юпа по тези договори 
следва д�1 се 11<mуч1ш�п 11 0 сме1·ка 1ra Кредит(шолучатс.11n от,�рнта в нlОроб�шк Б1>Л1'ари11" АД. 

Чп. 8й. При 11с11з11ыше1111е 11а условието по Чд, 8и. Бn11 11.:a'l'R има праnо да 1ш11рави кредlfт11 
1 цредсро•шо IIЗJtCl�yeм 11/шш ДR IJДJIГIH} .Jll·JXЩ�Ta 0·1.рху J)СДОВШIТН ГJШIШИЩ1 IIO 1rредита С 3% (три) 

П(>ОЦСIJТ11, 

Ч;,, 8 1,. Кред11'1·оно11у,нпсшп щ1011 сы·J111с11сто с•х 'Б�нrю1·1·11 щ1 шшо,к1t бло�ироnкu о рязмср ш1 
BGN 80 000 /оссмдссuт хишщ11 J1с1щ/ 11 0 смс·1·ю1 с JНAN .NbHG 96 BPIH 7945 1 О 66106102, 110 която се 
110J1уч11 ва·1· вземюп1s1тn rш зt1JНш�сшн1 договор с НЗОIС. Р11зJ)сше11а се l(редито11олуча1·сля�· да полз1Jа 
срсдстnnта, получщш 110 тази смстк11 от НЗОК, с�•мо 11р11 услоuне че 1шм11 просрочени суми по 1,рсдитите 
му в Ба11ката. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА I(РЕДИТОПОJIУЧАТЕЛЯ
Чл.9. Да 11редоста11и договор�ни·1·е обезпечевня,  да не щ1ехnърт1 собственос'М'а им, да не учреднвu 

вещни права ИJJИ дн 11е обременява по кю<ъвто и да е начин с тежести L\ полза на трети лице имуществото, 
служещо за обе:ше•н:тие, до пълното издължа13ftНе 1-ш 1срсдита . 

Чл . 1  О. Да поеме изцяло разноските, св·ьрзаин с предостащше, регис·1рираио, вписване и подноnявансто 
на обезпеченията и uсич1<и разноски 110 оргnни:�иране и проаеждане 1-1а принудитеJ1нm·о изпълнение върху 
обезпечението или друго неrооо имущество. 

Чл . 1 1 .  Дn уведомява незnбавно БАНКАТА зu случюfl'С Ш\ нарущени11 при съхранението 11а 
11редостюзеното :н1 обезвечение имущество, :ш ;1 и 11с�1тu му ИJlH :щ rюсегателствц uърху неrо. 

Ч,1. 12 .  Да уведомявn незаба�шо БАНКА ТА за ,вснч1ш промени н реl'нстрацията на фирмата, 
сед.ашнцето и адреса t1!\;упрflвле1 1ие, 11редстuвлтшщите и упраnляnащите лиц� с техни;е · и, имуществото 
1щ фи

�
ата, хато пред� ·съ

;
1·вет11и1� д01суме�rrи, да уведомява незабавно�,� '(f' з ,fючшш;

� �, i-J A ��ч. � l J!t '� . 
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nроцедура по обяnяnане в несъстоятелност, лию1J.-tдt1ция ИJJJ.-t нu обявяване в не11ла1-ежоспособн<>ст от друг., 
кредитор, откриване на споразумителнu произ·nодстuо. 

ЧдJ З. Дц води редонна счетоводна отчетност за дейнос·rrа си в съотnетствие с .нормативви·н� 
нзисюз.l11-1ия 1 

r<os11·0 заедно о друrи до1<ументи по тази дейност (rщ.лючително баланои, отчети, счетоводни,
1�ьрrоосJ<И и друr·и д01сументи) да представя nрн rюискnане от бщ1коuи1·е орr··ани и да им осиrурявn незабвшю
дос·rJ,Л и оказ1щ съдействие лрн извършшши от тях проверки, 

чл. 14. да представя в БАНКАТА тримесечиите си финансоnи отчети в срок до 20ти число на месеuа, 
следващ отч�тния период. 

ЧJJ. I 5. Дu ущщомя1щ писмено БAJ.--:IKATA за ползщшето на Jсредити /заеми от фиэ.и11есJси и/или
юридичесJ(И лица. 

Чл .16. Да полуt1ава от БАНКАТА и съотnетио да потнърждаnа банrюоите извлечения ло заемните му 
сметки в 1 О дне6ен срок 01' датата на измечението. С11ед .изт.ичаш::то на cpoica неполучените или неоспорени 
извлечения со смятu1· за потвърдени. 

VI, ЗАДЪЛ1I,ЕНИЯ НА БАНКА ТА · 
Чд. "17. Дn лрсдостаня средстnата по 1<родита n сро1ювете 11 прн услониятаt посо1-1ш-1и в настоящия 

договор, като открие заемни сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Чл .18. Да предостаnя, по искане на КРЕДИТОГЮЛУЧАТЕЛЯ, информация за движението по заемната 

му сметка. · 
( Чл.19. Да rарннтира баюшвата и търговска тайна. засяrаща авоарите и операциите по заемните сме1·ки 

на I<РЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, ю1то предс1•аnя информrщиJt нn ·rрсти лица само по nредпидения от за�юна ред. 

VJI. УСЛОВИЯ ПО I<:РЕДИТЛ 
Чп.20.( J) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ издъJJжшщ оносJште по гтшницата, лих1тте, тю,сите) 

комисионите и други ра�шоски· по кредита лъв naJ1yгa, посочена в ч11, J, 
(2) С подписщше то на настоj1щия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/Солидарният

длъжник/Поръчителя11 дава/т неотменимото си и безусловно съгласие, БАНКАТА да събира служебно от
всиtJките му/им смет1ш, открити при нея, дължимите суми по rлаnница·rа, дихвите, ·rаксите, комисионите и 
други разноски и разходи по кредита. Евентуалните 1Сурсо1Зи разлики при приJ'lаrане i-ia служебното инкасо са 
изцяло зн сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/Солидарнюr дт,жник/Поръ11fителя. 

Чл.21. БАНКАТА запазва прnвото си по време J·ifl дейстnие · на настоs1щия доrонор да ороменя 
Тарифата с.и за тикси и комисисщи t които прилага по кредитните си операции. Измененинта в Тарифата влизат 
в сила от деня но приемането им от 1сомпетентните башшви орrнни и са задължителни зn страните по 
ННСТОШЦЮI ДОl"ОВОр, 

Чл.22. При нuмаляuане стойtюс1та на предостцuените обезпечелия по независещи от БАНКАТА 
причини (инфтщ�щ аварии, повреди, СJсрити дефекти и друrи) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, при 
поискване от БАНКАТА) незабавно да предостави ноnи обезпечения· или да намали задължението си( -> 
размер, посочt.Jн 0·1· БАНКАТА, 

VПI. ОТГОJ}ОРНОСТ И САНI\ЦИИ 
ЧJ1.23. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря с цs1лото си имущест6о за неизпълнение на задьлженинта 

си по настоящия доr·оr.юр и за П1>Лню1 размер нц щетитеt при•шнени �1а БАНI<А ТА от неизпълнението на 
договора или от предос1,аояне на неверни �,tли нсактумизирани данни по разчети, спрnвки, декларации) 

упъJшомощАnш1ю1 и други дщсументн� nодзвани при с1<л10чване на настоящия договор· и· по време на 
изп'ьлвенисто му. 

Чл.24. БАНКАТА има прано да обяrш зn изискуемо r�реди cpo1<t1 цялото 1средитнс) зt\д·ьлжение, 1согато 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.ЯТ: 

а) е станал :неплатежосш)собен и11и умшuлено се е поставил о състояние на 
неnл urежосrюсобн<>ст; 

б) не е осигурил ) при nоискuане от БАНКАТА� данни зn имущестnеното си състояние или й е 
0·1·1сазал дос11J11 до ипотекираните недвижими имоти ИJJИ зи1южешпе nещи; 

в) е предстшщд неверни данни по сr1рtш1<и, дею'Jарtщии и �ни докуме1-11·и, при
сюночване на настоящия 
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г) не е изпълнил, ко�то и да е дру1'0 зt\дълженис� поето по сиш,та Нft настоящю1 договор> 
договорите� обезлечава1щ1 ,�редита или по други, с1<люч<щи с БАНКЛТ � доrовори за кредит. включитеJJно не 
е внесм дължима 11нocr(n по ['Jшвница и/или 1,ихщ1. 

Чл.25. (1) При неизпълнение от I(РЕДИТОГЮЛУЧАТЕЛЯ на 1соето и да е о·г nоетюе догоаорни
задължения, БАНКАТА има пр81ю: 

а) да преус'l'tшови предоставянето на суми ло 1(редитt� до отстр�шяоане на нарушението� 
б) да намали размера на кредита, ·както и да промени условията на nол'Jnането му: 
в) да шшрави кредита предсрочно и изцяло изискуе�, Дfl се удовлетвори за rлавница·щ 

лихвит�. таксите и .1юмисионите и другите разноски от обезпеченинта по 1<редита ло свой избор, LJpc�

лринуди·гетю изпы1нение nърху тях ло установонт1 от з1:н<она ред, n з�щисимое1· O'I' дадените обезпеченю1 
вю1ючитмно чрез продажбата нu залога без съдебна намеса по реда на Закона за особените запози иm 
другите· действащи нормашю-1и актове, като във всички случаи задължи КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЯ , 
разноските по продажбата; 

r) щ1 представи информация в БНБ за в1()1ю�шане на КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЯ n списъка н
неизправните длъж11 и ци. 

Чл.26. С нодписнане на �щстоs(щия договор КРЕДИТОГЮЛУЧАТЕЛЯТ и лицuтаt nодписми се н 
настонщиs� догщюр в лнчно J{ачество или н качест1ю·1·0 си 1щ представня1�ащи нn КРЕДИ'I.'ОПОЛУЧАТЕЛ; 
или на други лица, се сы·т,сщн,т, че при 1-1епогасщ1iше, изцsщо или частично, на която и да � вноска п 
гт1вницата и/или лихuатn по който и да с договор за 1<.редн-r, сключен между БАНКА ТА и съотnетнО'rо лиu 
и1ш между БАНКА ТА и лице, 1юе1'0 има у1.1астие в 1сnпитала на КРЕДИТОПОЛУЧЛ ТЕЛЯ или е свързано n 
друг нuчин с I<РЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ no смисъла на Заt<.она за I<редитните институции и наредбите � 
приложението му, 1��ш1'0 и nъв всички случаи на предсрочна изискуемост иu който и да � от тези 1<редит1 
БАНI<АТЛ има право по сnоя прецею<а да обют за изцsщо и предсрочно изис1(уеми всички иjlИ кой1·0 и да 
от останалит� J<рсдити и да се удовпстнори чр�з реализация ш1 предоставените й ()бе.зпечения. 

IX. ДI)УГИ РАЗПОJ)ЕДБ И
Чл.27. С подписnането на настоs1щиs1 договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира nерfЮС'ГТа , 

посочените от не1·0 данни n доrовора и приложенията към нсrо, както и че му е изnестна отrоворносттu пр• 
БАНКАТА за щетите и предсрочната изис1<уемост на кредита при предоставянето на неnерни данни. 

Ч11.28. Зо неуредените в настоящю1 до1·оnор въпроси · с� лрилага действащото бмrарс 
зш<0нодат�пстnо. 

Чл.29.(1) Банката и Кредитоrюлуча'ге.1н1т/ите (респ. Поръчителят/ите) се съr•ласнвu·1'. LJe въn всеки ед: 
момент от действието Hfl ш1стонщин договор 'JH 1<:реди'1\ 1:;мшата има праtю едностршню да лрехnър 

· вземаниs1та си, произти1.щщи от нас·1·оящю1 доrоrюр, на дружества или институции от груп�та на Et1r0Ьe
G1·011p (I0роба1щ Груп), вкJ1. на '1Бългериън Ритейп Сърnисиз 8 ' ЛД, rp. Софи.я ('1 БРС 11), или на др)
финансови или нефинансони институции или дружества, ши1ючит�т-ю 1'юс1ша) чиято дейност BJ<ЛIOL 

секюритизациs,. Кредитополучатенят/ите (респ. Пор1}чwгелят/ите) дuва/т съ�·ласието си
<)Лрuвомо1дава/т Ващсатu, 11 случай на пpexnъpд.Jll•Je.Йt);'J3��MaJl/1Sf.тa по ш1стоя1цю1 договор за кредит, l>анката
прехвърли и прсдос'J'fщи на новия 1средитор и nсяка иt1формаф61', свързана с 1средита, предс-таnтшаща баню
тnйна ипи JJични дюн1и. Нанr <t1та се эндължЕша n случай Bfl прехвърляне да уведоми Кредитоnолучателя/ит�
новия 1<рсдитор, юt·1·0 прехвърлянето що има дейстние спрнмо Кредитоrюдучnтсля/нте лри уведомsшю-1 1 

му/им от странц на Банкuта.
(2) Кредитополучuтеш1т/и-ге даrщ/т съгласието си и се задължава/т, и случай на прехвърляне

вземанията по настоящия договор за 1<рмит на БРС и лри rюстиrане на доrо1юреност между Банката и БРС
J<<НIТО Креднтоrю11учатеш1т/и·ге ще бъде/ат уnедомен/и, да продължи/от да осиrурява/т средства на rшде>1
nor·acяnaнe но дъJ1жимите месечни вноски по кредитu по сметка с IВЛN
......................................................................................................................... при Баи1<нта, а Банката да лреве)rЩt
падеж ды1жими1·е по1·асителtт 1нюски по смст,щ нн БРС, открита при не11, 1<ато дължимите такси за прев
не са за сметю� шt Кредитополучатетt/ите,

Чн. 30. Всички ущщом11ения и изяnленюt във nръэ1са с настоящия дог01юр трябва да бъдат нanpaue1
писмена форма и ще се считат получени, щю по фа�сс, чрез лично доставяне или чрез изпращане по поща
обратна разписка, или: с препоръчана поща, или с телеграма, дос•гиr1.щт до адресите на стра.ните, посоче1
началото на доrовора (реел. n чос1та з� Поръчителите). В случай, че НЮ(ОЯ от страните промени адрещ
посочен в начu.пото на дого1юра, тя е длъжна да унедоми писмено друrата ст 'на като посочи новия си a.r
а до полу 
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Чл. З 1. Нераздеюjа tщст <)Т ш1стоs1щия договор щ1 Общите усшшин за от11ускщJс и обмужuане на 
1средити нн юридически юща, еднс>11н1-ши търговци, дружестна по за�шш, :ia задыrженията и договорите в 
Юробан1< Б'Ы1гuрия АД (приети с Решение на и�т·ьлни,·еття 1сомитет но баню1та от.05.ОЗ.2009r.), С 
подписнането на ш,с·1·оящия договор ](редитоподучателят, реел. J�секи от Съдл.1)жtJиците де�сларирn, че е 
запознат изцяло с тяхното съдържание и rи приема без nъзражония. 

Представллващи1·е КРВДИТОГЮЛУЧАТЕЛЯ и СЪДЛЪЖНИЦИТВ потnър:ждnва.1·, че им с 
nредоставено Уведомление относно обработuоне на лични1'е им дюши от „IОробаш( България" АД и са 
запозна'r·и със съдържанието му. Предстfншsшащите ..КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и СЪДЛЪЖНИ:ЦИТЕ 
rюто1�рж1..1Jнщт, че са .а,iнформирани� че в·ьв всеки момент Уnедомлението е налично на интерне-r с·rраницата на 
БАНКАТА (w,чw.postba11k.bg), J(ак,·о и на хартиен носител n1)в всеки офис но БАНКАТА. 
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