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ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ 
№ ... / .................2020 г. 

 
Днес, ....................2020 г., между: 
 
“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ 
№ 89Б, представлявано от: СВЕТЛА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА - Изпълнителен директор и ХРИСТИНА АТАНАСОВА 
ФИЛИПОВА - Прокурист, от една страна, наричана за краткост “БАНКАТА” или “ОББ“ АД, 
и 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, 
гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Прилеп“ № 33, представлявано от: ВАЛЕНТИН ДОНЕВ ВЪЛКАНОВ – 
Управител, ЕГН 5804161146, от друга страна, наричана за краткост “КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”, 
 
на основание Закона за кредитните институции и останалите нормативни актове, регламентиращи кредитната дейност, 
по повод писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за предоставяне на кредит, се сключи настоящият договор, като 
страните постигнаха съгласие за следното: 
 
I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА 
1.1. Цялостната уредба на отношенията между БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се съдържа в този договор 
/Индивидуален договор/. 
 
II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
2. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банков кредит при посочените по-долу параметри и условия, а 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да го ползва съобразно договореното и да го върне в срок, ведно с дължимите 
лихви, такси и комисиони и да изпълни всички условия по този договор, както следва:  
 

2.1. Вид на кредита Инвестиционен кредит 
 

2.2. Размер и валута 
 

EUR 9 600 000.00 /девет милиона и шестстотин хиляди евро/, разделен на следните 
подлимити: 
Подлимит А – до EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет хиляди евро/; 
Подлимит B – до EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет хиляди евро/ 
Подлимит C – до EUR 4 602 000.00 /четири милиона шестстотин и две хиляди евро/; 
Подлимит D – до EUR 908 000.00 /деветстотин и осем хиляди евро/. 
 

2.3. Цел За финансиране на 100 % /сто процента/ без Данък добавена стойност (ДДС) от 
самоучастието на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в инвестиционния бюджет за изграждане на 
проект “Изграждане на водоснабдителна инфраструктура” по европейска програма 
“Околна среда 2014-2020”, (наричан по-долу за краткост и Проекта), съгласно подписано 
споразумение между “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД и 
Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен 
договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез 
директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на 
конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, с Номер от 
ИСУНBG16M1OP002-1.016-0009-C02, Наименование на проекта Изграждане на ВиК 
инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна"' ООД (наричан 
по-долу за краткост и Административния договор). 
 

2.4. Срок за усвояване 
 

За Подлимит А - до 31.12.2021г. След изтичане на този срок, ангажиментът на 
БАНКАТА за предоставяне на неусвоените суми от този подлимит се прекратява. 
За Подлимит B - до 31.12.2021г. След изтичане на този срок, ангажиментът на 
БАНКАТА за предоставяне на неусвоените суми от този подлимит се прекратява. 
За Подлимит C - до 31.10.2022г. След изтичане на този срок, ангажиментът на 



 

2/14 
 

БАНКАТА за предоставяне на неусвоените суми от този подлимит се прекратява. 
За Подлимит D - до 31.10.2023г. След изтичане на този срок, ангажиментът на 
БАНКАТА за предоставяне на неусвоените суми от този подлимит се прекратява. 
 

2.5. Условия и начин на 
усвояване: 

- След изпълнение условията за усвояване съгласно в Договора за кредит; 
- Чрез разплащателна сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА; 
- По писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, придружено от разходно - 
оправдателни документи, удостоверяващи целевото изразходване на средствата. 

 
 

2.6. Лихви 
 
2.6.1. Годишен лихвен 
процент върху редовна 
главница 

 
Плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на 
договора плюс 1.74 /едно цяло седемдесет и четири/ пункта надбавка годишно, но не по-
малко от 1.74 % /едно цяло седемдесет и четири процента/ годишно. 
Тримесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в чл. 5 от Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. 
 

 
 

2.6.2. Годишен лихвен 
процент при просрочие  
 

Формира се от годишния лихвен процент по чл. 2.6.1 плюс наказателна надбавка от 5 
/пет/ пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. или 2.9.3. от настоящия 
договор. 
 

2.6.3. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 
задължения по чл. 2.9.4. 
 
 
 
 
 
2.6.4. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 
задължения по чл. 2.9.5. 
 

Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с увеличен с 0.1 /нула цяло и една 
десета/ пункта. 
В случай на нарушение, на което и да е условие по чл. 2.9.4 от настоящия договор, 
БАНКАТА ще изпрати предупредително писмено уведомление до 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предоставящо разумен срок за корекция - от 1 месец. В случай 
на продължаване на неизпълнението след този период, БАНКАТА ще има право да 
олихвява дълга по кредита със санкционния лихвен процент, посочен по-горе в 
настоящия чл. 2.6.3. 
 
Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с 0.1 /нула цяло и една десета/ 
пункта. 

2.7. Такси и комисиони 
 
2.7.1. Такса за разглеждане 
на молбата за кредит 
 

 
 
EUR 1 000.00 /хиляда евро/, дължима при подаване на молбата за кредит, но не по-
късно от първо усвояване на средства по кредита. 
 

2.7.2. Такса за управление 
на кредита 
 
 

- за първата година – 0.30 % /нула цяло и тридесет стотни процента/ върху договорения 
размер на кредита, платима преди първо усвояване по кредита; 
- за втората и всяка следваща година – 0.20 % /нула цяло и двадесет стотни процента/ 
върху действителния дълг по главницата, платима в срок до 7 (седем) дни от началото 
на втората, респективно всяка следваща година. 
 

2.7.3. Такса за предсрочно 
погасяване 
 

- 2.00 % /два процента/ върху предсрочно погасяваната сума, дължима при 
рефинансиране на кредита от друга финансова институция, включително при 
предсрочно погасяване със заемни средства, предоставени на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
от трети лица; 
- 0.00 % /нула процента/ върху предсрочно погасяваната сума, дължима при погасяване, 
извършено със собствени средства, които са генерирани в резултат на обичайната 
търговска дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, или със средства от продажба на 
собствени активи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, освен ако продажбата е извършена към 
свързано лице по смисъла на §1, от ДР на ТЗ или §1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ. 
 

2.7.4. Такса ангажимент 
 

Не се дължи. 
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2.7.5. Други такси и 
комисиони /такса за 
предоговаряне/ 
 
2.7.6.  
 
2.8. Срок и начин на 
погасяване 
 

Съгласно Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД, в случай, 
че се касае за такси и комисиони, различни от тези посочени по-горе в предходните 
членове. 
 
Платените по настоящия договор такси и комисиони не подлежат на възстановяване. 

2.8.1. Краен срок за 
издължаване на кредита 
 

30.10.2033г. 

2.8.2. Начин на погасяване – съгласно погасителни планове, както следва 
2.8.2.1. Гратисен период по главница, следван от 120 /сто и двадесет/ равни месечни погасителни вноски по главница, 
всяка една в размер на EUR 80 000.00 /осемдесет хиляди евро/, дължими на 30-то число на всеки месец, считано от 
30.11.2023г. до 30.10.2033г. включително. 
2.8.2.2. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не е усвоил цялата сума от кредита по чл. 2.2. за съответния лимит, с 
неусвоената сума се намалява/т най- далечна/ите погасителна/и вноска/и по погасителен план. 
2.8.2.3. Гратисният период означава периодът, през който ще се заплаща само дължимата лихва. Гратисният период 
се определя на три години и приключва на 31.10.2023г. 
 
2.9. Заплащане на лихви и санкции 
2.9.1. Лихвата по чл. 2.6.1. се дължи и заплаща ежемесечно на 30-то число, като при неиздължаването й в срок, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща върху неиздължената част от лихвите годишен лихвен процент за просрочие, 
посочен в чл. 2.6.2. В случай, че денят за плащане е неприсъствен ден /събота, неделя и официални празници в 
Република Българи/, плащането се извършва в предходния работен ден на неприсъствения. 
2.9.2. При неспазване на договорения погасителен план за издължаване на кредита или при неспазване на уговорения 
в чл. 2.8.2. начин на погасяване, непогасената част от главницата ще се олихвява с годишен лихвен процент за 
просрочие, посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.3. В случай на обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер, БАНКАТА начислява върху 
просрочената част от дълга /в това число главница и лихви/ годишен лихвен процент за просрочие, посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.4. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на следните негови задълженията по Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, а именно за представяне в БАНКАТА на счетоводни баланси, отчети за 
приходите и разходите и отчети за паричните потоци на дружеството, съгласно счетоводните стандарти избрани от 
дружеството – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ; за представяне на декларации за свързани лица; кредитът се олихвява със 
санкционния годишен лихвен процент по чл. 2.6.3. до приключване на лихвения месец, през който са представени 
изискуемите документи, респективно са изпълнени договорените задължения/условия. Наложената санкция не 
освобождава КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му да изпълни съответните условия и/или да представи 
изискуемите документи. 
2.9.5. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на което и да е от задълженията му по чл. 4.1.5, 
чл. 4.2.1, чл. 4.2.2, чл. 4.2.3, чл. 4.2.4 и чл. 4.2.5 от раздел IV от Договора за кредит БАНКАТА ще изпрати 
предупредително писмо до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, като го информира за нарушението и предоставя разумен срок за 
коригиране на нарушението /от 2 /два/ месец за неизпълнение на чл. 4.1.5;  от 1 /един/ месец за неизпълнение по чл. 
4.2.2, чл. 4.2.4 и 4.2.5 и от 12 /дванадесет/ месеца за първото констатирано неизпълнение на чл. 4.2.1 и чл. 4.2.3. В 
случай на продължаващо неспазване, БАНКАТА ще има право да увеличи лихвения процент по договора за кредит със 
санкционен годишен лихвен процент, в размер на годишният лихвен процент по чл. 2.6.1, увеличен с 0.1 /нула цяло и 
една десета/ пункта за всяко неизпълнение до приключване на лихвения месец, през който са представени 
изискуемите документи, респективно са изпълнени договорените задължения/условия. Наложената санкция не 
освобождава КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му да изпълни съответните условия и/или да представи 
изискуемите документи. 
2.9.6. С подписване на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е уведомен за увеличаването на лихвата в 
случаите по чл. 2.9.4 и по чл. 2.9.5, като БАНКАТА изпраща последващо уведомление до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за 
това. 
 
 
 
III. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 
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3.1. За обезпечаване на вземанията на БАНКАТА по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други 
разноски/, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ учредява: 
 
3.1.1. Първи по ред или само след предходен в полза на БАНКАТА особен залог в полза на БАНКАТА върху всички 
настоящи и бъдещи вземания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ във всеки един момент от действието на Договора за кредит, 
представляващи всички собствени приходи на ВиК Варна, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.  
 
3.1.2. Първо по ред или само след предходно в полза на БАНКАТА Финансово обезпечение по смисъла на Закона 
за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху 
вземания в размер на EUR 9 600 000.00 /девет милиона и шестстотин хиляди евро/ с право на ползване върху 
вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити и откривани в БАНКАТА, включително, но не само и по 
сметка с IBAN BG39 UBBS 8888 1000 0337 08 в лева, а така също и по всички сметки в други банки, открити и откривани 
от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в това число, но не само по следните сметки, открити при: 
- „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с ЕИК 831447150, както следва: 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 00, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG76 CECB 9790 1406 1242 01, BIC: CECBBGSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG67 CECB 9790 1006 1242 02, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG40 CECB 9790 1006 1242 03, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG13 CECB 9790 1006 1242 04, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 CECB 9790 1006 1242 05, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG56 CECB 9790 1006 1242 06, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 07, BIC: CECBBGSF, открита в лева. 
- „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 128001319, както следва: 
сметка с IBAN: BG30 BUIN 7006 1425 0601 11, BIC: BUINBFSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG80 BUIN 7006 1025 0601 17, BIC: BUINBFSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 BUIN 9561 1000 1609 71, BIC: BUINBFSF, открита в лева. 
- „Банка ДСК“ ЕАД с ЕИК 121830616, както следва: 
сметка с IBAN: BG87 STSA 9300 1506 0338 13, BIC: STSABGSF, открита в лева. 
- „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, както следва: 
сметка с IBAN: BG57 UNCR 7000 1521 4089 30, BIC: UNCRBGSF, открита в лева. 
- „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 000694749, както следва: 
сметка с IBAN: BG19 BPBI 8170 1606 3965 51, BIC: BPBIBGSF, открита в лева. 
 
При откриване на нова сметка в някоя от горепосочените банки и/или откриване на нова сметка в друга банка, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури отбелязване на залога по реда на ЗДФО-по-горе по сметките в тези 
банки. 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да представи и представя и за в бъдеще в БАНКАТА и входирани Съгласия за 
директен дебит за плащане по искане на ОББ АД, представени пред/входирани във и приети от всички други банки, в 
които има открити понастоящем банкови сметки, а така също и при отриване на нови сметки, с текст одобрен от ОББ 
АД във връзка с изпълнение на задължението си да насочва постъпленията си по сметки в БАНКАТА. 
 
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
4.1. Допълнителни условия за усвояване 
4.1.1. Усвояване на средства от кредита се извършва на тримесечна база, като преди всяко тримесечие, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да представи план за изпълнение на Проекта през следващото тримесечие, 
както и прогноза за предстоящи за подаване искания за възстановяване на средства към Управляващия орган на 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, въз основа на която усвояването да бъде разрешено. Предпоставка 
за всяко следващо усвояване на тримесечие е КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да представи:  
- Решение на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за одобрение 
и верифициране на разходи за предходното тримесечие или за последното тримесечие, през което е имало решение 
на ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. 
- Доклад за извършена проверка от контролния орган към Министерството на околната среда и водите/ Управляващият 
орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за извършената проверка за предходното тримесечие или за 
последното тримесечие, през което е имало съставен такъв протокол. 
4.1.2. Представяне на подписано от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и входирано при Управляващия орган/УО/ писмо във 
връзка  Административен договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, в което да е дадено нареждането на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към УО 
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за плащане от УО на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административния 
договор по специалната сметка/ сметка за Проекта на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, разкрита при ОББ АД, към която ще 
бъдат насочвани всички плащания в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от безвъзмездната финансова помощ по и във 
връзка с Проекта, съгласно Административния договор. 
4.1.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава в предвидените по закон случаи да проведе обществена поръчка за 
избор на обслужващ банки и в случай на спечелването им от БАНКАТА да разкрие разплащателна сметка/сметки при 
ОББ АД и да я/ги публикува официално на уебсайта си, като сметка/сметки за получаване на плащания от страна на 
своите клиенти. 
4.1.5. БАНКАТА е уведомена за наличие на  вписан в ЦРОЗ понастоящем на първи по залог в полза на Kommunalkredit 
Austria AG/Комуналкредит Аустриа АГ с VAT № ATU69887615, учреден върху вземанията по чл. 3.1.1  от Раздел III по-
горе, предмет на обезпечението по този договор и приема да допусне усвояване при следващ по ред залог в нейна 
полза, като в срок до 1 /един/ месец от датата на подписване на настоящия договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава  да представи удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че БАНКАТА фигурира като първи по ред 
заложен кредитор по отношение на заложеното имущество и не са налице каквито и да било други тежести, които го 
обременяват. 
4.1.6. Допуска се усвояване на средства от Подлимит А за рефинансиране на разходи, вече инвестирани в проекта от 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
 
4.2. Допълнителни задължения и условия 
4.2.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да поддържа коефициент за покритие на дълга, изписвано на английски 
език като “Debt Service Coverage Ratio” или само „DSCR“, представляващ печалбата преди данъци, лихви и 
амортизации (EBITDA) към сумата на всички банкови задължения за следващата година (главници плюс лихви), без да 
се включва главницата, свързана с оборотните кредити, предоставени на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от БАНКАТА, на 
ниво не по-малко от 1.4 /едно цяло и четири десети/. 
4.2.2. Всички разходи, надвишаващи разходите по инвестиционния бюджет на проекта, са за сметка на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
4.2.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да поддържа съотношение на собствен капитал към сумата на активите 
на нива не по – малко от 10 % /десет процента/. 
4.2.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, считано от датата на подписване на настоящия договор, да не навлиза в 
нови кредитни взаимоотношения с други финансови институции, без предварителното писмено съгласие от страна на 
БАНКАТА. 
4.2.5. В случай, че Договорът с Асоциацията по ВиК не бъде подновен до месец март 2031г., КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
ще бъде в неизпълнение по договора и кредитът може да бъде обявен за предсрочно изискуем след отправено 
едномесечно  писмено уведомление от БАНКАТА до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
4.2.6. При настъпване на случаи на неизпълнение по чл. 35 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ 
и съгласно раздели I до IV включително от този договор се прилагат правата на БАНКАТА в случай на неизпълнение 
съгласно чл. 36 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ „ , в това число, но не само, БАНКАТА може 
да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от  
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
4.2.7. Към въпросите и условията за ползване на кредита, които не са уредени изрично с раздели I до IV включително  
от настоящия договор, се прилага приетите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ условия в раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, които са неразделна част от настоящия договор, както и разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 
4.2.8. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават със съвместните 
усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния за това български съд. 
4.2.9. Уведомленията между страните се извършват на адресите, посочени в титулната част на настоящия договор. 
4.2.10. Всички приложения, анекси и споразумения във връзка с тълкуването, изпълнението, действието и 
прекратяването на настоящия договор се подписват от страните и са неразделна част от него. 
 
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл.1.Настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ уреждат отношенията, възникващи по повод бизнес 
кредити, включително овърдрафти и кредитни линии и по повод банкови гаранции и поръчителство по Закона за 
митниците, предоставяни от БАНКАТА.  
Чл.2. Под „Договор за кредит” в настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ следва да се имат предвид 
настоящия Индивидуален договор за кредит, съдържащи конкретните параметри по кредитната сделка, ведно с тези 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“.  
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Условия за усвояване на кредита  
Чл.3.1. Суми от кредита се усвояват след изпълнение на условията по-горе и на следните условия:  
3.1.1. договорените обезпечения са учредени по надлежния ред, което е установено, както следва:  
3.1.1.1. за особен залог – с представяне на потвърждение за вписване в съответния регистър по ЗОЗ и представяне на 
следните удостоверения:  
а)Удостоверение от Централния регистър на особените залози при Министерство на Правосъдието, от което да е 
виден вписания особен залог в полза на БАНКАТА и липса на предходни незаличени тежести върху обекта на 
обезпечение в полза на други кредитори или трети лица различни от БАНКАТА;  
3.1.1.2. за финансовото обезпечение – сключен договор за залог на вземания по банкови сметки по реда на ЗДФО и 
нотариално заверен препис на договора, както и доказателства, че договорът за финансово обезпечение е отбелязан 
по банковите сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в други банки, в които са открити сметки, вземанията по които са 
предмет на финансово обезпечение в полза на БАНКАТА. 
3.1.2. заплатени са дължимите такси и комисиони;  
3.1.3. отпада;  
3.1.4. представено/и е/са на Удостоверение/я по чл. 87 от ДОПК, от което/ито да е видно, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
/собственикът на обезпечението няма/т публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение;  
3.1.5. представен е Протокол с решения на компетентния орган на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ за ползване и/или 
обезпечаване на кредита.  
3.2. При инвестиционен кредит, след изтичане на договорения в този договор срок за усвояване, ангажиментът на 
БАНКАТА за предоставяне на неусвоената част от кредита се прекратява. В този случай кредитът се счита за 
разрешен и отпуснат до размера на действително усвоените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ суми, а погасителният план се 
променя, като неусвоената сума се приспада от последните погасителни вноски и се намалява съответно срокът на 
договора.  
 
Лихви, такси и комисиони  
Чл.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща лихви, такси и комисиони по кредита/за издаване на банкови гаранции/ за 
откриване на акредитиви , определени по размер, вид и в срокове в настоящия договор, като лихвите по кредит се 
начисляват от датата на първо усвояване върху реално усвоената сума. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща и такси и 
комисиони за извършване на банкови операции по повод кредита, включително по обслужването му съгласно 
Тарифата на БАНКАТА, която КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ с подписването на този договор приема за задължителна в 
актуалната й редакция към момента на извършване на операцията. БАНКАТА може да не извърши дадена операция 
преди заплащането на съответната такса или комисион.  
Чл.5. При лихвен процент, определен на база EURIBOR, за действащ тримесечен EURIBOR се приема индексът, 
публикуван в 11.00 GMT / 11.00 CET / в 11.00 EET от оторизирания администратор на съответния индекс на страницата 
на официален източник на данни (информационни системи Thomson-Reuters или Bloomberg, официални интернет 
страници на администраторите, или други легитимни източници на последния работен ден на всеки месец и важи за 
целия следващ месец. В почивните дни, оставащи до края на календарния месец, дългът се олихвява с лихвен 
процент за действащия месец.  
Чл. 6. В случаите на кредити, предоставяни от БАНКАТА с ресурс на Европейската инвестиционна банка по реда и в 
изпълнение на съответни Финансови договори, сключени между Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и БАНКАТА, 
при лихва, определена на база шестмесечен EURIBOR, шестмесечният EURIBOR, въз основа на който е определен 
плаващият лихвен процент в Индивидуалния договор е този публикуван в 11.00 CET от оторизирания администратор 
на индекса на страницата на официален източник на данни, на последния работен ден от месеци юли и януари на 
всяка година, закръглен до втория знак след десетичната запетая. 
В случай, че в някой от посочените дни няма съответна котировка, шестмесечен EURIBOR на БАНКАТА е лихвеният 
процент, определен на същата страница в първия следващ ден, когато има необходимите котировки. Банката прилага 
новите стойности на шестмесечен EURIBOR при формиране на плаващата лихва по кредита от дати 01 август и 01 
февруари на съответната година, като при промяна на курса не се сключва анекс към Индивидуалния договор. 
Чл.7. При лихва, определена на база референтен лихвен процент на ОББ /РЛП/ и договорена надбавка, стойността на 
РЛП се изчислява ежемесечно до последния работен ден на предходния месец, съобразно методика на БАНКАТА, 
публикувана на интернет страницата на БАНКАТА www.ubb.bg. 
Новата стойност на РЛП е валидна от първо до последно число на следващия месец. 
Чл.8. Стойностите на съответните LIBOR/EURIBOR/РЛП са налични в банковите салони и на интернет страницата на 
БАНКАТА www.ubb.bg.  
При отрицателна стойност на съответния LIBOR/EURIBOR/ РЛП/ друг индекс ползван от БАНКАТА, същият се счита за 
0% (нула процента), а крайният лихвен процент по кредита не може да бъде по-нисък от фиксираната надбавка, ако 
има такава, или от определения минимален размер на лихвения процент в индивидуалния договор.  

http://www.ubb.bg/
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Чл. 9.1.1. При условие, че бъде преустановено изчислението и публикуването на LIBOR/EURIBOR/друг индекс ползван 
от БАНКАТА, плаващият лихвен процент ще продължи да се формира, като вместо този индекс ще се ползва РЛП, 
чийто размер, методиката, формула за изчисляване ще бъдат оповестени на интернет страницата й.  
Чл. 9.1.2. На датата на отпадане на LIBOR/ EURIBOR/ друг индекс ползван от БАНКАТА, размерът на годишния лихвен 
процент по кредита /лихвена база плюс надбавка/, формиран въз основа на РЛП, ще бъде не по-голям от стойността на 
годишния лихвен процент, който КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е дължал към последния ден, в който съответния индекс е 
бил публикуван. Този лихвен праг се въвежда, за да даде възможност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да съобрази 
бъдещите си решения и действия с наложеното от пазара изменение и отпада при следващата котировка на 
референтния лихвен процент, извършена съгласно методиката за определянето му.  
Чл.9.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дават своето изрично съгласие при условие, че е настъпила хипотезата по чл. 9.1.1 от 
този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, лихвата по Индивидуалния договор да се изчислява по 
посочения в чл. 9.1.2. от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ начин – РЛП на БАНКАТА плюс 
надбавка .  
Чл.10. При начисляване на лихвите, месецът се брои за 30 /тридесет/ дни, а годината – за 360 /триста и шестдесет/ 
дни.  
Чл.11.При неизпълнение на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за заплащане в срок на дължимите вноски и/или 
лихви по кредита, както и при обявяване на кредита за предсрочно изискуем, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на 
БАНКАТА годишен лихвен процент при просрочие, определен по размер в Индивидуалния договор, като наказателна 
лихва (неустойка) се начислява за всеки ден на забавата до окончателното изплащане на просрочената сума.  
 
Погасяване на кредита  
Чл.12.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ безусловно приема, че задълженията му към БАНКАТА ще бъдат погасявани в 
следната поредност: разноски, такси и комисиони, лихви, главница (като просрочените от съответния вид задължения 
се погасяват с предимство). В случай, че кредитът е станал предсрочно изискуем или е допуснато просрочие, страните 
се съгласяват, че БАНКАТА има право по своя преценка едностранно и без да уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да 
променя поредността за погасяване на кредита, включително при погасяване чрез служебно събиране и/или директен 
дебит от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
12.2.При наличие на достатъчно средства по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и при отсъствие на правни пречки, 
на определените в Индивидуалния договор падежни дати, БАНКАТА събира служебно средствата за погасяване на 
кредита въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие в този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА 
И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. Погасяването на кредита се счита за валидно извършено от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
постъпване на дължимите суми по сметка на БАНКАТА. При неиздължаване на която и да е анюитетна 
вноска/погасителна вноска по главницата, дължима лихва, такса или комисион, или при неспазване на определените 
лимити при револвираща кредитна линия, БАНКАТА може да упражни което и да е или едновременно всички от 
правата си по чл. 36 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
Чл.13. След депозиране на молба до БАНКАТА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да погасява кредита предсрочно, 
преди настъпване на падежите му, определени в Индивидуалния договор, съответно – може да прекрати предсрочно 
кредит-овърдрафт/револвираща кредитна линия или да намали предсрочно максимално допустимият размер на 
дебитното салдо по кредитиращата сметка, за което заплаща комисион за предсрочно погасяване/прекратяване на 
овърдрафта/револвиращата кредитна линия в размер, определен в Индивидуалния договор. При частично предсрочно 
погасяване на главницата по кредита, предсрочно погасяваната сума е за сметка на последните по време погасителни 
вноски, като съответно се намалява срокът на договора, освен ако не бъде договорен друг начин, по който ще се 
извършва предсрочното погасяване.  
Чл.14. При използване или погасяване на кредита във валута, различна от тази, посочена в Индивидуалния договор, 
което предполага арбитражни операции, съгласно курсовете купува/продава на БАНКАТА за деня, евентуалните 
курсови разлики са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
 
Приспадане на данъци  
Чл.15. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да извършва намаление или удръжки от сумите, дължими на БАНКАТА по 
кредита с оглед данъци, такси, комисиони и др. В случай, че закон предвиди да бъдат извършвани удръжки за данъци 
от дължимите по кредита суми, то сумите се увеличават съответно, така че БАНКАТА да получи нетния размер на 
сумата, която би получила, ако не се налагаше намаляване или удържане.  
 
Служебно събиране на вземанията  
Чл.16. Подписването на Договора за кредит представлява предоставяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на 
предварително и изрично съгласие за служебно събиране на задълженията му към БАНКАТА, въз основа на което 
БАНКАТА събира в деня на съответния падеж „или след него, изискуемите суми по кредита, като задължава служебно 
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всички негови банкови сметки (разплащателни, депозитни и др.) в национална и чуждестранна валута в БАНКАТА, 
включително, когато това е необходимо, чрез откупуване и конвентиране на валутата по курса на БАНКАТА в деня на 
операцията и с право да разваля преди падежа им срочни депозити на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, с произтичащите от 
това негативни последици по отношение на прилаганата по депозита лихва, уговорени в договора за депозит. След 
погасяване на изискуемите суми, остатъкът от средствата по депозита се олихвява с действащата към момента лихва 
по разплащателна сметка; 
Чл.17.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предоставя на БАНКАТА правото да определи поредността на погасяване на 
задълженията му към нея /включително при служебното им събиране/, в случай че те произтичат от две или повече 
кредитни правоотношения между него и БАНКАТА и наличните средства по сметките му не са достатъчни за 
погасяването им в пълен размер. 
 
Обезпечения  
Чл.18. Всички разноски по учредяване, вписване, подновяване и заличаване на уговорените в настоящия 
Индивидуален договор  обезпечения са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
Чл.19.1. БАНКАТА има право да извършва преглед на обезпечението/оценка на текущите налични и бъдещи вземания, 
като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигурява на БАНКАТА всички необходими документи за 
обезпечението, да предоставя и/или осигурява достъп до документите по и във връзка с обезпеченията и да оказва 
пълно съдействие на БАНКАТА при осъществяване на правата й по настоящия член.  
 
Застраховане на обезпеченията  
Чл.20. отпада.  
Чл.21. отпада.  
Чл.22. отпада:  
22.1. отпада;  
22.2. отпада.  
22.4.1 отпада.  
22.4.2. отпада.  
 
Права и задължения на БАНКАТА.  
Чл.23. БАНКАТА има право:  
23.1. да изисква от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ финансови отчети /баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните 
потоци/, други справки и отчетни документи във връзка с финансовото му състояние, съставени и надлежно заверени 
по предвидения в закона ред; сведения и документи за потвърждаване целевото използване на предоставените от 
БАНКАТА средства; 
Чл.24. БАНКАТА се задължава:  
24.1. Да осигурява на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, при поискване, справки за размера на задължението му;  
24.2. След окончателно издължаване на кредита /главница, лихви, такси и комисиони/ или приключване на 
гаранционния ангажимент, представяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на молба за заличаване на тежестите 
върху обезпеченията и заплащане от негова страна на всички дължими такси и разноски, да предостави необходимите 
съгласия за заличаване на учредените обезпечения. 
 
Неотговорност на БАНКАТА при предоставяне на консултация  
Чл.25. БАНКАТА няма ангажимент да предоставя правни, финансови или други консултации във връзка с дейностите 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които се използва кредита. Ако го направи, това не поражда задължения за нея и 
отговорността за извършването на съответните действия и последиците от тях са изцяло за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
 
Клауза за незаконосъобразност  
Чл.26. В случай, че изпълнението на задълженията по Договора за кредит от страна на БАНКАТА стане 
незаконосъобразно /поради промяна в законодателството или поради налагане на каквато и да е мярка спрямо 
БАНКАТА и др./, БАНКАТА незабавно уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за това събитие, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
се задължава да погаси кредита предсрочно. 
 
Задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ  
Чл.27. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:  
27.1. Да ползва и погасява кредита, спазвайки целта на кредита и договореностите с БАНКАТА в настоящия договор  
27.2. След предизвестие в разумен срок, но не по-дълъг от 7 работни дни и в присъствието на представител на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да предостави на БАНКАТА достъп до счетоводните си записи и книги, в случаите когато 
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БАНКАТА разумно преценява, че има неизпълнение на дадените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ гаранции и направените 
декларации и  /или е налице друго неизпълнение по финансов документ. 
27.3. Предварително да информира БАНКАТА за извършването на каквото и да е разпореждане, имащо пряко 
отношение към целта на Договора за кредит.  
27.4. Да извършва всички платежни операции по обслужване на ползвания кредит само чрез своите сметки, разкрити в 
БАНКАТА. За извършването на такива операции БАНКАТА може да посочва нарочни сметки, както и да поставя 
изисквания и условия по воденето им, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изпълни указанията;  
27.5. Да представя в БАНКАТА до последно число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, счетоводен 
баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци на дружеството и до 31-ти май заверен годишен 
счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци  
27.6. Да представя в БАНКАТА декларации за свързани лица по смисъла на § 1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ при промяна на 
декларираните обстоятелствата;  
27.7. Да посочи, при поискване от БАНКАТА, всички разкрити от него банкови сметки, независимо от вида валута, в 
банкови институции в страната и в чужбина;  
27.8. Писмено да уведомява БАНКАТА в срок до четиринадесет дни от настъпване на промени, касаещи дейността му, 
включително, но не само: промяна в предмета на дейност или намаляване на капитала му; промяна в управляващите и 
представляващи лица или органи; промяна/разпореждане с над 5% от активите и пасивите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, 
предоставили обезпечение по кредита; промяна в данните и информацията, предоставени на БАНКАТА към дата на 
сключване на договора за кредит.;  
27.9. Да информира незабавно с писмено уведомление БАНКАТА, в случай че: предстои да влезе в кредитни 
взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица; спре плащанията си към други 
кредитори; срещу него бъде заведено съдебно или изпълнително производство, чиито размер общо надвишава BGN 1 
000 000.00 /един милион лева/; бъде подадена молба за образуване на производство по несъстоятелност на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или и/или при обявяване на неплатежоспособност;; настъпят други събития, които могат да 
затруднят изпълнението по кредита.  
27.10. Да заплаща всички дължими от него данъци, такси и други публични задължения;  
27.11. ОТПАДА.  
27.12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури и следното:  
Без предварително писмено уведомление до БАНКАТА да не се намалява участието на Българската държава, чрез 
съответното Министерство, упражняващо правата на държавата като собственик под 50,98 % в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и да не се намалява общото участие на български общини под 49.02 %. В този случай 
БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на всички текущи 
задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което следва да 
уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Предварително съгласие и одобрение от БАНКАТА не се иска в случай на заместване на някои от другите съдружници- 
общини от  Българската държава, чрез съответното Министерство, упражняващо правата на държавата в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
27.13. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да уведомява БАНКАТА с едномесечно предварително предизвестие за: 
а.) всички свои инвестиции/инвестиционни програми, включително във финансови активи, които се реализират през 
кредитния период със единична или обща стойност/размер по-голяма от 5 % (пет процента) от стойността на 
дълготрайните активи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към края на годината, предхождаща годината на договора за кредит, 
увеличени с размера на амортизационните отчисления за същата тази година и за б) всяко придобиване на дялове 
и/или акции в други лица и дружества и/ или на търговски предприятия на трети лица. Задължението по предходното 
изречение по-горе се прилага и е в сила за всички инвестиции в материални, нематериални и финансови активи и е в 
сила независимо от вида на и/ или срока за погасяване на кредита. Стойността на дълготрайните активи за целите на 
настоящата алинея се определя на база годишния одитиран финансов отчет на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за годината, 
предхождаща годината на Договора за кредит, а в случай, че отчетите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ не подлежат на 
одитиране съгласно Закона за счетоводството, тази стойност се определя на база годишния финансов отчет на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако БАНКАТА прецени, че изпълнението на инвестиционните програми, с изключение на 
одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг 
държавен орган, и на стойност по-голяма от BGN 2 000 000.00 /два милиона лева/ може да окаже сериозно влияние на 
способността на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на паричните си задължения по настоящия Договор, БАНКАТА 
има право да спре усвояването на средства от кредита и/или да го обяви за предсрочно изискуем. Преди 
упражняването на правата по предходното изречение БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда на 
настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ едномесечен срок за спиране/прекратяване на 
инвестиционната програма или за продажба на придобитите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ дялове и/или акции в други 
лица и дружества и/ или търговски предприятия на трети лица. 
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КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не уведомява БАНКАТА в случаите в които извършва инвестиции и изпълнява 
инвестиционни програми, одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг държавен орган. 
 
Чл.28. До окончателното изплащане на всички задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, писмено да 
уведомява БАНКАТА:  
28.1.При преобразуване по смисъла на Търговския закон (влива, разделя, отделя, слива, участва в преобразуване като 
приемащо дружество и други случаи на преобразуване регламентирани в закона).;  
28.2. При разпореждане /прехвърляне/ и/или апортиране в капитала на трето лице и/или отдаване ползването на 
вещно-правно или облигационно-правно основание на отделни части или цялото търговско предприятие или извършва 
друго разпореждане на обща стойност повече от 15 % (петнадесет процента) от балансовата стойност на 
дълготрайните си активи (нетно от натрупаната амортизация), освен в случаите на замяна на съществуващи 
дълготрайни активи с нови, с равна или с по-голяма стойност;  
28.3. При обременяване по какъвто и да е начин с тежести предприятието си или части от активите си с цел 
обезпечаване и гарантиране на задължения на трети лица. В случаи на учредяване на обезпечение по отношение на 
отделни активи, в полза на други заемодатели, за обезпечаване на свои задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да не третира другите заемодатели предпочтително и/или да ги поставя в по-благоприятно положение от 
БАНКАТА по отношение на вид, качество и/или относително (спрямо размера на съответното обезпечено задължение) 
количество на учреденото обезпечение.  
28.4. При влизане  в кредитни взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица, както и 
при поемане/вкл. встъпване и/или заместване/ или гарантиране изцяло или частично на задължения на трети лица, 
като в тези случаи следва да бъде предоставено изрично съгласие от страна на БАНКАТА 
28.5. В случай, че се налага да третира преференциално други свои предишни и настоящи договори, пораждащи 
задължения, идентични или сходни на задълженията му по Договора за банков кредит, сключен с БАНКАТА.  
В който и да е от случаите цитирани по-горе в чл. 28.1 до 28.5 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на 
всички текущи задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което 
следва да уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Чл.29. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да спазва и/или да осигури изпълнението на следните условия от 
страна на учредителите на обезпеченията относно ипотекираното или заложеното имущество: да не се разпорежда/т с 
него и да не го обременява/т с тежести, да не извършва/т действия, които биха намалили стойността му, без да са 
получили изричното писмено съгласие на БАНКАТА за това, да осигурява/т достъп на БАНКАТА по всяко време да 
извършва оглед на място на имуществото – предмет на обезпечението.  
 
Прехвърляне на вземанията по кредита  
Чл.30.1. БАНКАТА има право да прехвърля на трети лица вземанията си по Договора за кредит. За извършеното 
прехвърляне БАНКАТА уведомява писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на адреса му на управление.  
30.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да прехвърля, залага, предоставя за обезпечение под каквато и да е форма 
на трети лица и да се разпорежда по какъвто и да е начин с вземанията си по Договора за кредит.  
30.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да бъде заместен в задълженията си по Договора за кредит от трето лице само с 
изрично съгласие на БАНКАТА.  
30.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да сключи съглашение с трето лице за встъпване на третото лице като съдлъжник 
по договора за кредит. Ако БАНКАТА одобри съглашението за встъпване, то не може да бъде отменено или изменено 
без нейно съгласие.  
30.5. С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава изричното си писмено съгласие БАНКАТА да 
сключи в своя полза и за своя сметка застраховка срещу риска неплащане на дължимите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
суми (застраховка срещу финансов риск) при избран от БАНКАТА застраховател и при договорени от БАНКАТА 
условия. В случай на плащане на обезщетение от застрахователя по застраховката при настъпило застрахователно 
събитие, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е съгласен застрахователят да встъпи в правата на БАНКАТА и да упражни регрес 
срещу него.  
 
Съдлъжник  
Чл.31.1. Отпада.  
31.2. Отпада.  
31.3. Отпада.  
31.4. Отпада.  
Чл.32.1. Отпада.  
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32.2. Отпада.  
Декларации  
Чл.33.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира и гарантира, че към датата на сключване на Договора за кредит:  
33.1. Информацията, която е предоставил на БАНКАТА при кандидатстване за кредита, е вярна и пълна и не е 
пропуснал да информира БАНКАТА относно съществени факти от значение за отпускането на кредита;  
33.2. Не е страна по съдебни, арбитражни или административни производства, включително по дела, заведени от 
Европейската комисия и не са му известни други предстоящи или възможни претенции към него, които биха могли да 
окажат съществено неблагоприятно въздействие върху стопанската му дейност, нито предстоящи събития, които биха 
могли да му попречат да изпълняват задълженията си по Договора за кредит , както и че общият размер на 
исковете/претенциите по тях надхвърля общо за всички дела BGN 500 000.00 /петстотин хиляди лева/;  
33.3. Срещу него и/или срещу имуществото му няма заведени изпълнителни дела, които биха затруднили 
изпълнението на задълженията му по Договора за кредит или образувано производство за обявяване в 
несъстоятелност;  
33.4. Не са налице нормативни актове или актове на компетентни органи, имащи отношение към дейността му, които 
препятстват изпълнението на Договора за кредит и договорите за учредяване на обезпеченията;  
33.5. Притежава всички необходими лицензи, разрешения, удостоверения и други документи, необходими за 
извършване на дейността му в съответствие с българското законодателство или чуждо такова;  
33.6. Представените в БАНКАТА баланси и финансови отчети, отразяват вярно и пълно финансовото му състояние към 
датата, за която се отнасят и междувременно не са настъпили съществени промени във финансовото му състояние;  
Чл.34. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява, че направените декларации ще се считат валидни и препотвърдени към 
всеки момент от действие на договора, като в случай, че настъпят промени в декларираните обстоятелства, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно и писмено да уведоми БАНКАТА.  
 
Случаи на неизпълнение  
Чл.35. За случай на неизпълнение ще се счита всяко неизпълнение на условия и задължения, заложени в този договор 
и в тези „Допълнителни права и задължения“. Неизпълнение по кредита представлява и всеки един от посочените по-
долу случаи:  
35.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не използва предоставеният му от БАНКАТА кредит за целта, за която му е бил 
отпуснат;  
35.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не погаси в срок частично или напълно която и да е погасителна вноска и/или дължима 
лихва, такса и комисион по кредита;  
35.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предостави или декларира неверни сведения във връзка със сключването и 
изпълнението на Договора за кредит и/или свързаните с него договори;  
35.4. Откриване на производство по ликвидация или подаване на молба за откриване на производство по 
несъстоятелност или постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност.  
35.5. Отпада 
35.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпадне в просрочие при изпълнение на задълженията си спрямо трети лица, което 
може да затрудни обслужването на кредита;  
35.7. При започване от трети лица на индивидуално принудително изпълнение и/ или обезпечително производство в 
размер повече от BGN 150 000 /сто и петдесет хиляди лева/ срещу КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, което може да затрудни 
обслужването на кредита и/ или в случай, че задължението предмет на индивидуално принудително изпълнение е 
останало непогасено повече от 6-месеца от образуване на принудителното изпълнение. 
35.8. При започване от трети лица на принудително изпълнение срещу предоставеното като обезпечение по кредита 
имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или на длъжниците по обезпечението, както и при предявяване на искове от 
трети лица по повод обекта на обезпечение или при налагане на обезпечителна мярка (възбрана, запор и други) върху 
обекта на обезпечение (включително, но не само, за обезпечаване на бъдещ иск). 
35.9.  Настъпят промени в правния статус или при други обстоятелства, свързани с дейността на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които БАНКАТА, в зависимост от вида на задълженията, поети от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
съгласно чл. 27.8, чл. 27.12 и чл. 28.1 от настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ е трябвало да бъде 
уведомена. 
35.10. Отпада  
35.11.  КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изпълни, които и да е свои задължения към БАНКАТА и/или дружества от групата 
на Кей Би Си (KBC) по други настоящи и бъдещи договори за кредит/за предоставяне на финансиране, включително, 
но не само Договори за кредит/заем/лизинг/факторинг/ трежъри сделки и други договори, сключени с БАНКАТА или 
дружества от групата на Кей Би Си (KBC), когато тези задължения станат изискуеми. 
35.12. Отпада;  
35.13. Отпада;  
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35.14. Отнемане (ограничаване или прекратяване) на лиценз, съгласие или разрешение от държавен или друг орган, 
необходими за осъществяване на предмета на дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или изпълнението на Договора за 
кредит и/или приложенията към него.  
35.15 БАНКАТА прецени в съответствие с чл. 27.13 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ че 
изпълнението на инвестиционните програми на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ посочени в чл. 27.13 от този раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ може да затрудни изпълнението на паричните задължения на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и последният не спре/прекрати инвестиционната програма в срока, предоставен от БАНКАТА.  
35.17. Когато с определено имущество се обезпечават кредити, предоставени от БАНКАТА на повече от един 
кредитополучател (или повече от един кредит, ползван от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ), при предсрочна изискуемост на 
който и да е от тях, БАНКАТА има право по своя преценка да направи предсрочно изискуеми кредитите и на 
останалите кредитополучатели, съответно останалите кредити на същия кредитополучател, дори те да се обслужват 
редовно.  
 
Права на БАНКАТА в случай на неизпълнение  
Чл.36. В случай на неизпълнение БАНКАТА има право:  
36.1. Да откаже, да спре временно или да преустанови напълно и незабавно предоставянето на средствата по кредита 
или други банкови инструменти на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/, а в случай на незапочнало усвояване на суми по кредита, 
БАНКАТА има право едностранно да прекрати настоящия договор. 
36.2. В случай на възникване на някой от случаите по чл. 35.2, , чл.35.6, чл.35.11 и чл.35.15 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ , БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ срок за изпълнение, 
който е не по-малко от един месец. В случай, че след изтичане на посочения срок КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
продължава да е в неизпълнение, кредитът става незабавно изискуем в пълен размер. В случай на възникване на 
някой от случаите по чл. 35.1, чл.35.3, чл.35.4, чл.35.7, чл.35.8, чл.35.9, , чл.35.14, и чл.35.17 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, БАНКАТА няма да дава срок на изпълнение и кредитът ще се счита за 
предсрочно изискуем, считано от датата на получаването от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на писменото уведомление от 
БАНКАТА за обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер; 
36.3. Да пристъпи към служебно събиране на всички дължими суми от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
БАНКАТА по реда, предвиден в настоящия договор.  
36.4. Да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от всяко едно или от всички предоставени 
обезпечения, както и от цялото имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда, предвиден в действащото 
законодателство. 
 
Банкова гаранция  
Чл.37. отпада.  
Чл.38. отпада  
Чл.39. отпада 
 
Защита на личните данни  
Чл.40. БАНКАТА обработва личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица, получени или 
генерирани във връзка със сключване на Договора за кредит на основание и в съответствие със Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).  
Чл.41.Личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите го лица се обработват от БАНКАТА или от 
лица, на които тя законосъобразно е предоставила обработването им. В процеса по обработване се спазва строга 
конфиденциалност и се прилагат необходимите организационни и технологични мерки за защита на данните. 
Обработването се осъществява основно с цел законосъобразно обслужване на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ във връзка с 
изпълнение предмета на договора за кредит.  
С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице декларира, че е запознат с 
документа Информация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен на интернет сайта на БАНКАТА 
www.ubb.bg и в банковите салони. Посоченият документ съдържа информация за:  
- ОББ АД като администратор на лични данни;  
- координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните в БАНКАТА;  
- основанията за обработване на личните данни;  
- категориите лични данни, свързани с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, които БАНКАТА обработва; 
- целите, за които личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица могат да бъдат 
обработвани от БАНКАТА; 
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- получателите, на които личните данни могат да бъдат предоставени; 
- правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице може да ги упражни; 
- сроковете за съхранение на данните. 
 
Уведомления  
Чл.42. Всички уведомления и изявления във връзка с Договора за кредит трябва да бъдат направени в писмена форма 
и подписани собственоръчно или, когато законът и вътрешните правила на банката позволяват това, с квалифициран 
електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и 
Регламент (ЕС) № 910/2014 /КЕП/ и се изпращат по посочени в Индивидуалния договор адреси на страните.  
42.1 Кореспонденцията между страните във връзка с Договора за кредит, включително и уведомления и изявления по 
чл. 42, които са подписани с КЕП могат да бъдат изпращани по електронна поща на електронните адреси посочени в 
настоящия договор за кредит. Кореспонденция, включително и уведомления и изявления по чл. 42, които са подписани 
с КЕП, изпратени от или до електронни адреси различни от тези, които са посочени в индивидуалния договор се 
приема, че на са получени от страната, до която са адресирани, както и не произвеждат действие и не подлежат на 
изпълнение.  По електронна поща не може да бъде разменяна информация относно пароли и кодове за достъп до 
системи и устройства  и други персонализирани защитени данни за достъп до такива системи и устройства. 
Информацията относно номер на банкови сметки или относно промяна на адрес на електронна поща следва да бъде 
потвърдена по телефона или по друг втори канал. Банката, по своя преценка, може да поиска потвърждение по втори 
канал и за всяка друга информация, получена по електронна поща. 
42.2 Всяка страна по кредитната сделка е длъжна да пази персонализираните защитни характеристики (пароли, кодове 
за достъп и други) на използваните от тях устройства за достъп до електронните им пощи, както и да ги защити от 
неоторизиран достъп, като БАНКАТА не носи отговорност в случай на изпратено и достигнало до нея неавтентично 
и/или невярно съобщение, произхождащо от изрично посочен в договора електронен адрес, като БАНКАТА приема 
тези съобщения за автентични и верни. 
Чл.43. Кредитополучателят се задължава незабавно и писмено да уведоми Банката при промяна на посочените си в 
договора адреси, информация за контакт и адрес на електронна поща. В противен случай, всички съобщения, 
изпратени на посочените в договора адреси, се считат за получени от него. 
  
Задължение за конфиденциалност  
Чл. 44.БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължават да пазят търговските, деловите и банковите тайни на 
другата страна, които са й поверени от нея и/или са й станали известни във връзка с изпълнението на сключения 
Договор за банков кредит, включително и след прекратяването му, освен в предвидените от закона случаи. 
 
Допълнителни условия  
Чл.45.1 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички такси, комисиони и други разходи, свързани със 
сключването, регистрирането и изпълнението на настоящия Договор; за извършването на независими експертни 
оценки, вкл. актуализацията им и за учредяването, вписването, изменението, подновяването и заличаването на 
обезпечението, включително съхранението, управлението на последното, съгласно условията на настоящия Договор и 
всички други разходи във връзка с обезпечаването, цялостното обслужване и погасяване на кредита.  
45.2. Размерът на таксите и комисионите, които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА се определя съгласно 
Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД („ТТКБК ” или „Тарифа“), освен ако не са договорени 
други в настоящия договор. В случай на промяна на размера на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, 
считано от датата на влизането на промяната в сила, размерът на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, ще 
се счита за автоматично променен, в съответствие с приетите изменения. БАНКАТА си запазва правото да променя 
ТТКБК, за което КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се счита за уведомен, с обявяване на промените в банковите салони на 
БАНКАТА и/или на електронната страницата на БАНКАТА  
На електронния адрес на БАНКАТА www.ubb.bg на специално обособено информационно поле, по всяко време е 
достъпна Тарифата и всяка друга информация важна за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. БАНКАТА създава условия 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да се информира за актуалната Тарифа и промените в нея, както и да провери в архивната 
част всички извършени предходни промени, като БАНКАТА гарантира непромененото възпроизвеждане на 
съхранената информация.  
Чл.46. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не осигури плащането на някоя от разноските по предходния член, 
БАНКАТА, въз основа на даденото й по силата на настоящия договор съгласие и нареждане от страна на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, извършва плащане на неплатените разходи от името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, от сметките 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА по съответните сметки, по които за конкретния случай следва да бъде 
извършено плащането.  
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Чл.47. В случай че по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ няма достатъчно налични суми за плащане по реда на 
предходния член или по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ са наложени запори, които не могат да бъдат 
удовлетворени от наличните суми по сметките, БАНКАТА извършва от свое име и със свои средства, въз основа на 
даденото с настоящия Договор съгласие и нареждане от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, плащане или доплащане 
на неплатените разходи и разноски.  
Чл.48. При плащане от БАНКАТА на сумите по и при условията на предходния член, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да заплати и възстанови на БАНКАТА на първия работен ден, следващ деня на извършване на плащането, 
всички платени от нея суми.  
Чл.49. Платените от БАНКАТА суми по чл. 48, представляват разходи и разноски по обезпечаване, обслужване и 
погасяване на кредита, платени от БАНКАТА, които в случай, че не бъдат възстановени на БАНКАТА при условията на 
и в срока по чл. 48, БАНКАТА възстановява по един от двата начина, а именно:  
1. Като събере, въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие, сумите от която и да е от неговите 
сметки открити в БАНКАТА.  
2. При удовлетворяване на БАНКАТА по предвидения в закона ред от учреденото обезпечение по Договора за кредит.  
Чл.50.Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на Договора за кредит, се решават със съвместните 
усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.  
Чл.51. Към неуредените изрично въпроси в Договора за кредит се прилагат съответните правила на действащото 
българско гражданско и търговско законодателство. Влезлите в сила след подписването на Договора за кредит 
изменения в нормативните актове, засягащи предоставянето, ползването и издължаването на кредита, имат 
задължителна сила за страните. 
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка договаряща се страна. 
 
ЗА БАНКАТА:  ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ: 
 
 
 
............................................................. 
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
 
 
........................................................... 
ХРИСТИНА ФИЛИПОВА 
ПРОКУРИСТ 

  
 
 
............................................................ 
ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ 
УПРАВИТЕЛ 
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ДОГОВОР ЗА КРЕДИТНА ЛИНИЯ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДДС) 

№ ..................../ ................. г. 
 
Днес, ..................... г., между: 
 
“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ 
№ 89Б, представлявано от: СВЕТЛА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА - Изпълнителен директор и ХРИСТИНА АТАНАСОВА 
ФИЛИПОВА - Прокурист, от една страна, наричана за краткост “БАНКАТА” или “ОББ“ АД, 
и 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, 
гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Прилеп“ № 33, представлявано от: ВАЛЕНТИН ДОНЕВ ВЪЛКАНОВ – 
Управител, ЕГН 5804161146, от друга страна, наричана за краткост “КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”, 
 
на основание Закона за кредитните институции и останалите нормативни актове, регламентиращи кредитната дейност, 
по повод писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за предоставяне на кредит, се сключи настоящият договор, като 
страните постигнаха съгласие за следното: 
 
I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА 
1.1. Цялостната уредба на отношенията между БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се съдържа в този договор 
/Индивидуален договор/. 
 
II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
2. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банков кредит при посочените по-долу параметри и условия, а 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да го ползва съобразно договореното и да го върне в срок, ведно с дължимите 
лихви, такси и комисиони и да изпълни всички условия по този договор, както следва:  
 

2.1. Вид на кредита (револвираща) кредитна линия 
 

2.2. Размер и валута EUR 2 556 000.00 /два милиона петстотин петдесет и шест хиляди евро/ 
 

2.3. Цел Финансиране на дължим (фактуриран) ДДС във връзка с проект “Изграждане на ВиК 
инфраструктура на обособената територия“ по Оперативна програма “Околна среда 
2014-2020”, (наричан по-долу за краткост и Проекта), съгласно подписано 
споразумение между “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД и 
Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен 
договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура 
чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура“, на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация-Варна“ 
ООД, с Номер от ИСУНBG16M1OP002-1.016-0009-C02, Наименование на проекта 
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- 
Варна"' ООД (наричан по-долу за краткост и Административния договор) 
 

2.4. Срок за изпълнение 
условията за усвояване 

До 31.10.2023г. 
 
 

2.5. Условия и начин на 
усвояване: 
 
 
 
 
 

 

- След изпълнение условията за усвояване съгласно в Договора за кредит; 
- Чрез разплащателна сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА; 
- По писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, внесено в БАНКАТА, придружено с 
разходно – оправдателни и разплащателни документи за конкретно посочени суми до 
размера по чл. 2.2; 
- БАНКАТА отпуска на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ всеки следващ транш до предвидения в 
чл. 2.2 максимален размер на кредитната линия при условие, че 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпълнява точно задълженията си по настоящия договор. 
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2.6. Лихви 
 

 

2.6.1. Годишен лихвен 
процент върху редовна 
главница 

Плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на 
договора плюс 1.74 /едно цяло седемдесет и четири/ пункта надбавка, но не по-малко 
от 1.74 % /едно цяло седемдесет и четири процента/ годишно. 
Тримесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в чл. 5 от Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. 
 

 
 

2.6.2. Годишен лихвен 
процент при просрочие  

Формира се от годишния лихвен процент по чл. 2.6.1 плюс наказателна надбавка от 5  
/пет/ пункта годишно. 
 

2.6.3. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 
задължения по чл. 2.9.4. 
 
 
 
 
 
2.6.4. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 
задължения по чл. 2.9.5. 
 
2.7. Такси и комисиони 
 

Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с увеличен с 0.1 /нула цяло и една 
десета/ пункта. 
В случай на нарушение, на което и да е условие по чл. 2.9.4 от настоящия договор, 
БАНКАТА ще изпрати предупредително писмено уведомление до 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предоставящо разумен срок за корекция - от 1 месец. В 
случай на продължаване на неизпълнението след този период, БАНКАТА ще има 
право да олихвява дълга по кредита със санкционния лихвен процент, посочен по-горе 
в настоящия чл. 2.6.3. 
 
Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с 0.1 /нула цяло и една десета/ 
пункта. 

2.7.1. Такса за разглеждане 
на молбата за кредит 
 
2.7.2. Такса за управление на 
кредита 
 
 

EUR 1 000.00 /хиляда евро/, дължима при подаване на молбата за кредит, но не по-
късно от първо усвояване на средства по кредита. 
 
- 0.30 % /нула цяло и тридесет стотни процента/ върху разрешения размер на кредита 
при отпускане и 0.20 % /нула цяло и двадесет стотни процента/ ежегодно такса върху 
разрешения размер на кредита до окончателното  издължаване, дължима на всеки 12 
/дванадесет/ месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита. 
 

2.7.3. Такса за прекратяване 
на договора/намаляване 
размера на кредита 

- 2.00 % /два процента/ върху предсрочно погасяваната сума, дължима при 
рефинансиране на кредита от друга финансова институция, включително при 
предсрочно погасяване със заемни средства, предоставени на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
от трети лица; 
- 0.00 % /нула процента/ върху предсрочно погасяваната сума, дължим при погасяване, 
извършено със собствени средства, които са генерирани в резултат на обичайната 
търговска дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, или със средства от продажба на 
собствени активи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, освен ако продажбата е извършена към 
свързано лице по смисъла на §1, от ДР на ТЗ или §1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ. 
 
Не се дължи 
 
Съгласно Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД  
 
 
 
Платените по настоящия договор такси и комисиони не подлежат на възстановяване 
 
До 31.10.2023г. В периода на усвояване на кредита в режим на кредитна линия до 
31.10.2023 г. са допустими нови погасявания и усвоявания на кредита, в рамките на  
максимално допустим размер на кредитната линия – EUR 2 556 000.00 /два милиона 
петстотин петдесет и шест хиляди евро/ при  спазване и на всички други условия по 
Договора за кредит. Всяка усвоена сума следва да бъде погасена от 

 
 
 
 
 
 
 
2.7.4. Такса за ангажимент 
 
2.7.5. Други такси и 
комисиони /такса за 
предоговаряне/  
 
2.7.6. 
 
2.8.1. Срок за ползване на 
кредитната линия 



 

3/14 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в срок до 120 /сто и двадесет/ дни от датата на усвояването 
й, но не по-късно от 28.02.2024г. - краен срок на погасяване на кредита, ползван в 
режим на кредитна линия. 
 

2.8.2. Начин и срок на 
издължаване на кредита 

- До 120 /сто и двадесет/ дни от датата на усвояване на всяка сума по кредита. 
- Срещу писмено нареждане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за съответно частично или 
пълно погасяване, при постъпване на суми от възстановен ДДС от Националната 
агенция за приходите (НАП) по разплащателна сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в 
БАНКАТА; 
- С постъпване на суми, представляващи възстановен ДДС от НАП, КРЕДИТОРЪТ ще 
извърши погасяване, тъй като с постъпването на тези суми, задълженията по кредита 
до размера на постъпилите суми стават изискуеми и БАНКАТА може да удовлетвори 
вземанията си по Договора за кредит въз основа на учреденото й финансово 
обезпечение по отношение на вземанията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по сметките на 
дружеството в БАНКАТА, като за целта упражнява предоставеното й с Договора за 
финансово обезпечение право на ползване по реда на ЗДФО. 
- В случай, че ДДС не бъде възстановен или сумата на възстановения данък е по-
малка от размера на кредита,  погасяването на кредита ще се извършва срещу 
писмено нареждане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за съответно частично или пълно 
погасяване със собствени средства /средства от дейността на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/. 
- На датата на изтичане срока/сроковете за погасяване на кредитната линия, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да издължи остатъка по кредита, като на 
съответните падежни дати, при наличие на достатъчно средства по сметките на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и при отсъствие на каквито и да било правни пречки, 
БАНКАТА събира служебно средствата за погасяване на кредита въз основа на 
предоставено съгласие по настоящия Договор. 
- Погасяването на кредита се счита за валидно извършено от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
при постъпване на дължимите суми, по сметка на БАНКАТА. 
 

2.8.3. Краен срок за 
издължаване на кредита 

28.02.2024г. като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да погаси кредитната линия и да 
плати дължимите начислени лихви до 28.02.2024г. 
 

2.9. Заплащане на лихви и санкции 
2.9.1. Лихвата се дължи и заплаща ежемесечно на 30-то число, като при неиздължаването й в срок, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща върху неиздължената част от лихвите годишен лихвен процент за просрочие, 
посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.2. При неспазване на договорения начин за погасяване на кредита, непогасената част от главницата ще се 
олихвява с годишен лихвен процент за просрочие, посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.3. В случай на обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер, БАНКАТА начислява върху 
просрочената част от дълга /в това число главница и лихви/ годишен лихвен процент за просрочие, посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.4. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на следните негови задълженията по Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, а именно за представяне в БАНКАТА на счетоводни баланси, отчети за 
приходите и разходите и отчети за паричните потоци на дружеството, съгласно счетоводните стандарти избрани от 
дружеството – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ; за представяне на декларации за свързани лица; кредитът се олихвява със 
санкционния годишен лихвен процент по чл. 2.6.3. до приключване на лихвения месец, през който са представени 
изискуемите документи, респективно са изпълнени договорените задължения/условия. Наложената санкция не 
освобождава КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му да изпълни съответните условия и/или да представи 
изискуемите документи. 
2.9.5. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на което и да е от задълженията му по чл. 4.2.1 и 
чл. 4.2.2 от раздел IV от Договора за кредит БАНКАТА ще изпрати предупредително писмо до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, 
като го информира за нарушението и предоставя разумен срок за коригиране на нарушението /от 1 /един/ месец за 
неизпълнение по чл. 4.2.2 и от 12 /дванадесет/ месеца за неизпълнение на чл. 4.2.1. В случай на продължаващо 
неспазване, БАНКАТА ще има право да увеличи лихвения процент по договора за кредит със санкционен годишен 
лихвен процент, в размер на годишният лихвен процент по чл. 2.6.1, увеличен с 0.1 /нула цяло и една десета/ пункта за 
всяко неизпълнение до приключване на лихвения месец, през който са представени изискуемите документи, 
респективно са изпълнени договорените задължения/условия. Наложената санкция не освобождава 
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КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му да изпълни съответните условия и/или да представи изискуемите 
документи. 
2.9.6. С подписване на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е уведомен за увеличаването на лихвата в 
случаите по чл. 2.9.4 и по чл. 2.9.5, като БАНКАТА изпраща последващо уведомление до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за 
това. 
 
III. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 
3.1. За обезпечаване на вземанията на БАНКАТА по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други 
разноски/, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ учредява: 
 
3.1.1. Първи по ред или само след предходен в полза на БАНКАТА особен залог в полза на БАНКАТА върху всички 
настоящи и бъдещи вземания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в размер на EUR 49 473 000.00 /четиридесет и девет 
милиона четиристотин седемдесет и три хиляди евро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно 
Административен договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“,  за плащане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на суми от безвъзмездната финансова 
помощ по Административния договор по специалната сметка/ сметка за Проекта на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, разкрита 
при ОББ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от безвъзмездната 
финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административния договор, сключен с Министерството на 
околната среда и водите. 
 
3.1.2. Първо по ред или само след предходно в полза на БАНКАТА финансово обезпечение по смисъла на Закона 
за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху 
вземания в размер на EUR 2 556 000.00 /два милиона петстотин петдесет и шест хиляди евро/ с право на ползване 
върху вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити и откривани в БАНКАТА, включително, но не 
само и по сметка с IBAN BG39 UBBS 8888 1000 0337 08 в лева, а така също и по всички сметки в други банки, открити и 
откривани от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в това число, но не само по следните сметки, открити при: 
- „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с ЕИК 831447150, както следва: 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 00, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG76 CECB 9790 1406 1242 01, BIC: CECBBGSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG67 CECB 9790 1006 1242 02, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG40 CECB 9790 1006 1242 03, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG13 CECB 9790 1006 1242 04, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 CECB 9790 1006 1242 05, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG56 CECB 9790 1006 1242 06, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 07, BIC: CECBBGSF, открита в лева. 
- „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 128001319, както следва: 
сметка с IBAN: BG30 BUIN 7006 1425 0601 11, BIC: BUINBFSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG80 BUIN 7006 1025 0601 17, BIC: BUINBFSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 BUIN 9561 1000 1609 71, BIC: BUINBFSF, открита в лева. 
- „Банка ДСК“ ЕАД с ЕИК 121830616, както следва: 
сметка с IBAN: BG87 STSA 9300 1506 0338 13, BIC: STSABGSF, открита в лева. 
- „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, както следва: 
сметка с IBAN: BG57 UNCR 7000 1521 4089 30, BIC: UNCRBGSF, открита в лева. 
- „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 000694749, както следва: 
сметка с IBAN: BG19 BPBI 8170 1606 3965 51, BIC: BPBIBGSF, открита в лева. 
 
При откриване на нова сметка в някоя от горепосочените банки и/или откриване на нова сметка в друга банка, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури отбелязване на залога по реда на ЗДФО-по-горе по сметките в тези 
банки. 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да представи и представя и за в бъдеще в БАНКАТА и входирани Съгласия за 
директен дебит за плащане по искане на ОББ АД, представени пред/входирани във и приети от всички други банки, в 
които има открити понастоящем банкови сметки, а така също и при отриване на нови сметки, с текст одобрен от ОББ 
АД. 
 
3.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да разкрие специална сметка при ОББ АД, по която да постъпват 
средствата от получената субсидия съгласно чл. 3.1.1 по подписания договор с Министерството на околната среда и 
водите за финансирания проект, които следва да бъдат използвани първо за погасяване на усвоените суми по 
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ДОГОВОР ЗА (РЕВОЛВИРАЩ) БАНКОВ КРЕДИТ /кредитна линия/ № ...../ ............... г. и кредита, отпуснат на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от БАНКАТА съгласно настоящия договор, и след това за плащане на разходите по проекта. 
 
 
 
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
4.1. Допълнителни условия за усвояване 
4.1.1. Усвояване на средства от кредита се извършва на тримесечна база, като преди всяко тримесечие, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да представи план за изпълнение на Проекта през следващото тримесечие, 
както и прогноза за предстоящи за подаване искания за възстановяване на средства към Управляващия орган на 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, въз основа на която усвояването да бъде разрешено. Предпоставка 
за всяко следващо усвояване на тримесечие е КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да представи:  
- Решение на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за одобрение 
и верифициране на разходи за предходното тримесечие или за последното тримесечие, през което е имало решение 
на ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. 
- Доклад за извършена проверка от контролния орган към Министерството на околната среда и водите/ Управляващият 
орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за извършената проверка за предходното тримесечие или за 
последното тримесечие, през което е имало съставен такъв протокол. 
 4.1.2. Представяне на подписано от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и входирано при Управляващия орган/УО/ писмо във 
връзка  Административен договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, в което да е дадено нареждането на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към УО 
за плащане от УО на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административния 
договор по специалната сметка/ сметка за Проекта на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, разкрита при ОББ АД, към която ще 
бъдат насочвани всички плащания в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от безвъзмездната финансова помощ по и във 
връзка с Проекта, съгласно Административния договор. 
4.1.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава в предвидените по закон случаи да проведе обществена поръчка за 
избор на обслужващ банки и в случай на спечелването им от БАНКАТА да разкрие разплащателна сметка/сметки при 
ОББ АД и да я/ги публикува официално на уебсайта си, като сметка/сметки за получаване на плащания от страна на 
своите клиенти. 
 
4.2. Други допълнителни задължения и условия  
4.2.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да поддържа съотношение на собствен капитал към сумата на активите 
на нива не по – малко от 10 % /десет процента/. 
4.2.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, считано от датата на подписване на настоящия договор, да не навлиза в 
нови кредитни взаимоотношения с други финансови институции, без предварителното писмено съгласие от страна на  
БАНКАТА. 
4.2.3. Да представя в БАНКАТА ежемесечно копия на справки–декларации за съответния данъчен период, а при 
наличие на данък за внасяне, да представя платежен документ, доказващ, че сумата е внесена или да намали 
ползвания размер на кредита с установената сума за внасяне. 
4.2.4. Да представя в БАНКАТА копия от искания за възстановяване на ДДС, в които да е посочена банковата сметка в 
БАНКАТА по чл. 3.1.2. от настоящия договор, по която да бъде възстановен данъка и протокол/и за приемане на 
исканията за възстановяване на ДДС със съответен референтен/входящ номер. 
4.2.5. Да представя в БАНКАТА копие/я от документи за образуване на ревизия (заповед за възлагане, заповед за 
изменение на заповедта за възлагане, др.), в срок до 5 (пет) работни дни от получаването им и копие/я от издадените 
ревизионни актове в резултат на извършената ревизия - актовете за прихващане или възстановяване, както и други 
актове, издавани от органите по приходите във връзка с производството по възстановяване в срок до 5 (пет) работни 
дни от тяхното получаване. 
4.2.6. Да осигури парични средства от дейността си за погасяване на кредита в сроковете по чл. 2.8.2. в случай, че 
размерът на възстановения данък е по-малък от размера на ползвания кредит. 
4.2.7. Да внася в срок дължимите осигурителни вноски на служителите си към фондовете на държавното обществено 
осигуряване, допълнително задължително обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, фонд 
„Гарантирани вземания на работниците и служителите” и други публични вземания, събирани от НАП. Изпълнението на 
посоченото задължение се проверява от БАНКАТА ежемесечно в съответните регистри. 
4.2.8. При настъпване на случаи на неизпълнение по чл. 35 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ 
и съгласно раздели I до IV включително от този договор се прилагат правата на БАНКАТА в случай на неизпълнение 
съгласно чл. 36 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, в това число, но не само, БАНКАТА може 
да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от  
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
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4.2.9. Към въпросите и условията за ползване на кредита, които не са уредени изрично с раздели I до IV включително  
от настоящия договор, се прилага приетите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ условия в раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, които са неразделна част от настоящия договор, както и разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 
4.2.10. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават със 
съвместните усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния за това български съд. 
4.2.11. Уведомленията между страните се извършват на адресите, посочени в титулната част на настоящия договор. 
4.2.12. Всички приложения, анекси и споразумения във връзка с тълкуването, изпълнението, действието и 
прекратяването на настоящия договор се подписват от страните и са неразделна част от него. 
 
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл.1.Настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ уреждат отношенията, възникващи по повод бизнес 
кредити, включително овърдрафти и кредитни линии и по повод банкови гаранции и поръчителство по Закона за 
митниците, предоставяни от БАНКАТА. 
Чл.2. Под „Договор за кредит” в настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ следва да се имат предвид 
настоящия Индивидуален договор за кредит, съдържащи конкретните параметри по кредитната сделка, ведно с тези 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. 
 
Условия за усвояване на кредита  
Чл.3.1. Суми от кредита се усвояват след изпълнение на условията по-горе и на следните условия:  
3.1.1. договорените обезпечения са учредени по надлежния ред, което е установено, както следва:  
3.1.1.1. за особен залог – с представяне на потвърждение за вписване в съответния регистър по ЗОЗ и представяне на 
следните удостоверения:  
а)Удостоверение от Централния регистър на особените залози при Министерство на Правосъдието, от което да е 
виден вписания особен залог в полза на БАНКАТА и липса на предходни незаличени тежести върху обекта на 
обезпечение в полза на други кредитори или трети лица различни от БАНКАТА;  
3.1.1.2. за финансовото обезпечение – сключен договор за залог на вземания по банкови сметки по реда на ЗДФО и 
нотариално заверен препис на договора, както и доказателства, че договорът за финансово обезпечение е отбелязан 
по банковите сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в други банки, в които са открити сметки, вземанията по които са 
предмет на финансово обезпечение в полза на БАНКАТА. 
3.1.2. заплатени са дължимите такси и комисиони;  
3.1.3. отпада;  
3.1.4. представено/и е/са на Удостоверение/я по чл. 87 от ДОПК, от което/ито да е видно, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
/собственикът на обезпечението няма/т публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение;  
3.1.5. представен е Протокол с решения на компетентния орган на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ за ползване и/или 
обезпечаване на кредита.  
3.2. При инвестиционен кредит, след изтичане на договорения в този договор срок за усвояване, ангажиментът на 
БАНКАТА за предоставяне на неусвоената част от кредита се прекратява. В този случай кредитът се счита за 
разрешен и отпуснат до размера на действително усвоените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ суми, а погасителният план се 
променя, като неусвоената сума се приспада от последните погасителни вноски и се намалява съответно срокът на 
договора.  
 
Лихви, такси и комисиони  
Чл.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща лихви, такси и комисиони по кредита/за издаване на банкови гаранции/ за 
откриване на акредитиви , определени по размер, вид и в срокове в настоящия договор, като лихвите по кредит се 
начисляват от датата на първо усвояване върху реално усвоената сума. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща и такси и 
комисиони за извършване на банкови операции по повод кредита, включително по обслужването му съгласно 
Тарифата на БАНКАТА, която КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ с подписването на този договор приема за задължителна в 
актуалната й редакция към момента на извършване на операцията. БАНКАТА може да не извърши дадена операция 
преди заплащането на съответната такса или комисион.  
Чл.5. При лихвен процент, определен на база EURIBOR, за действащ тримесечен EURIBOR се приема индексът, 
публикуван в 11.00 GMT / 11.00 CET / в 11.00 EET от оторизирания администратор на съответния индекс на страницата 
на официален източник на данни (информационни системи Thomson-Reuters или Bloomberg, официални интернет 
страници на администраторите, или други легитимни източници на последния работен ден на всеки месец и важи за 
целия следващ месец. В почивните дни, оставащи до края на календарния месец, дългът се олихвява с лихвен 
процент за действащия месец.  
Чл. 6. В случаите на кредити, предоставяни от БАНКАТА с ресурс на Европейската инвестиционна банка по реда и в 
изпълнение на съответни Финансови договори, сключени между Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и БАНКАТА, 
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при лихва, определена на база шестмесечен EURIBOR, шестмесечният EURIBOR, въз основа на който е определен 
плаващият лихвен процент в Индивидуалния договор е този публикуван в 11.00 CET от оторизирания администратор 
на индекса на страницата на официален източник на данни, на последния работен ден от месеци юли и януари на 
всяка година, закръглен до втория знак след десетичната запетая. 
В случай, че в някой от посочените дни няма съответна котировка, шестмесечен EURIBOR на БАНКАТА е лихвеният 
процент, определен на същата страница в първия следващ ден, когато има необходимите котировки. Банката прилага 
новите стойности на шестмесечен EURIBOR при формиране на плаващата лихва по кредита от дати 01 август и 01 
февруари на съответната година, като при промяна на курса не се сключва анекс към Индивидуалния договор. 
Чл.7. При лихва, определена на база референтен лихвен процент на ОББ /РЛП/ и договорена надбавка, стойността на 
РЛП се изчислява ежемесечно до последния работен ден на предходния месец, съобразно методика на БАНКАТА, 
публикувана на интернет страницата на БАНКАТА www.ubb.bg. 
Новата стойност на РЛП е валидна от първо до последно число на следващия месец. 
Чл.8. Стойностите на съответните LIBOR/EURIBOR/РЛП са налични в банковите салони и на интернет страницата на 
БАНКАТА www.ubb.bg.  
При отрицателна стойност на съответния LIBOR/EURIBOR/ РЛП/ друг индекс ползван от БАНКАТА, същият се счита за 
0% (нула процента), а крайният лихвен процент по кредита не може да бъде по-нисък от фиксираната надбавка, ако 
има такава, или от определения минимален размер на лихвения процент в индивидуалния договор.  
Чл. 9.1.1. При условие, че бъде преустановено изчислението и публикуването на LIBOR/EURIBOR/друг индекс ползван 
от БАНКАТА, плаващият лихвен процент ще продължи да се формира, като вместо този индекс ще се ползва РЛП, 
чийто размер, методиката, формула за изчисляване ще бъдат оповестени на интернет страницата й.  
Чл. 9.1.2. На датата на отпадане на LIBOR/ EURIBOR/ друг индекс ползван от БАНКАТА, размерът на годишния лихвен 
процент по кредита /лихвена база плюс надбавка/, формиран въз основа на РЛП, ще бъде не по-голям от стойността на 
годишния лихвен процент, който КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е дължал към последния ден, в който съответния индекс е 
бил публикуван. Този лихвен праг се въвежда, за да даде възможност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да съобрази 
бъдещите си решения и действия с наложеното от пазара изменение и отпада при следващата котировка на 
референтния лихвен процент, извършена съгласно методиката за определянето му.  
Чл.9.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дават своето изрично съгласие при условие, че е настъпила хипотезата по чл. 9.1.1 от 
този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, лихвата по Индивидуалния договор да се изчислява по 
посочения в чл. 9.1.2. от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ начин – РЛП на БАНКАТА плюс 
надбавка .  
Чл.10. При начисляване на лихвите, месецът се брои за 30 /тридесет/ дни, а годината – за 360 /триста и шестдесет/ 
дни.  
Чл.11.При неизпълнение на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за заплащане в срок на дължимите вноски и/или 
лихви по кредита, както и при обявяване на кредита за предсрочно изискуем, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на 
БАНКАТА годишен лихвен процент при просрочие, определен по размер в Индивидуалния договор, като наказателна 
лихва (неустойка) се начислява за всеки ден на забавата до окончателното изплащане на просрочената сума.  
 
Погасяване на кредита  
Чл.12.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ безусловно приема, че задълженията му към БАНКАТА ще бъдат погасявани в 
следната поредност: разноски, такси и комисиони, лихви, главница (като просрочените от съответния вид задължения 
се погасяват с предимство). В случай, че кредитът е станал предсрочно изискуем или е допуснато просрочие, страните 
се съгласяват, че БАНКАТА има право по своя преценка едностранно и без да уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да 
променя поредността за погасяване на кредита, включително при погасяване чрез служебно събиране и/или директен 
дебит от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
12.2.При наличие на достатъчно средства по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и при отсъствие на правни пречки, 
на определените в Индивидуалния договор падежни дати, БАНКАТА събира служебно средствата за погасяване на 
кредита въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие в този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА 
И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. Погасяването на кредита се счита за валидно извършено от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
постъпване на дължимите суми по сметка на БАНКАТА. При неиздължаване на която и да е анюитетна 
вноска/погасителна вноска по главницата, дължима лихва, такса или комисион, или при неспазване на определените 
лимити при револвираща кредитна линия, БАНКАТА може да упражни което и да е или едновременно всички от 
правата си по чл. 36 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
Чл.13. След депозиране на молба до БАНКАТА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да погасява кредита предсрочно, 
преди настъпване на падежите му, определени в Индивидуалния договор, съответно – може да прекрати предсрочно 
кредит-овърдрафт/револвираща кредитна линия или да намали предсрочно максимално допустимият размер на 
дебитното салдо по кредитиращата сметка, за което заплаща комисион за предсрочно погасяване/прекратяване на 
овърдрафта/револвиращата кредитна линия в размер, определен в Индивидуалния договор. При частично предсрочно 
погасяване на главницата по кредита, предсрочно погасяваната сума е за сметка на последните по време погасителни 

http://www.ubb.bg/
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вноски, като съответно се намалява срокът на договора, освен ако не бъде договорен друг начин, по който ще се 
извършва предсрочното погасяване.  
Чл.14. При използване или погасяване на кредита във валута, различна от тази, посочена в Индивидуалния договор, 
което предполага арбитражни операции, съгласно курсовете купува/продава на БАНКАТА за деня, евентуалните 
курсови разлики са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
 
Приспадане на данъци  
Чл.15. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да извършва намаление или удръжки от сумите, дължими на БАНКАТА по 
кредита с оглед данъци, такси, комисиони и др. В случай, че закон предвиди да бъдат извършвани удръжки за данъци 
от дължимите по кредита суми, то сумите се увеличават съответно, така че БАНКАТА да получи нетния размер на 
сумата, която би получила, ако не се налагаше намаляване или удържане.  
 
Служебно събиране на вземанията  
Чл.16. Подписването на Договора за кредит представлява предоставяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на 
предварително и изрично съгласие за служебно събиране на задълженията му към БАНКАТА, въз основа на което 
БАНКАТА събира в деня на съответния падеж „или след него, изискуемите суми по кредита, като задължава служебно 
всички негови банкови сметки (разплащателни, депозитни и др.) в национална и чуждестранна валута в БАНКАТА, 
включително, когато това е необходимо, чрез откупуване и конвентиране на валутата по курса на БАНКАТА в деня на 
операцията и с право да разваля преди падежа им срочни депозити на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, с произтичащите от 
това негативни последици по отношение на прилаганата по депозита лихва, уговорени в договора за депозит. След 
погасяване на изискуемите суми, остатъкът от средствата по депозита се олихвява с действащата към момента лихва 
по разплащателна сметка; 
Чл.17.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предоставя на БАНКАТА правото да определи поредността на погасяване на 
задълженията му към нея /включително при служебното им събиране/, в случай че те произтичат от две или повече 
кредитни правоотношения между него и БАНКАТА и наличните средства по сметките му не са достатъчни за 
погасяването им в пълен размер. 
 
Обезпечения  
Чл.18. Всички разноски по учредяване, вписване, подновяване и заличаване на уговорените в настоящия 
Индивидуален договор  обезпечения са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
Чл.19.1. БАНКАТА има право да извършва преглед на обезпечението/оценка на текущите налични и бъдещи вземания, 
като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигурява на БАНКАТА всички необходими документи за 
обезпечението, да предоставя и/или осигурява достъп до документите по и във връзка с обезпеченията и да оказва 
пълно съдействие на БАНКАТА при осъществяване на правата й по настоящия член.  
 
Застраховане на обезпеченията  
Чл.20. отпада.  
Чл.21. отпада.  
Чл.22. отпада:  
22.1. отпада;  
22.2. отпада.  
22.4.1 отпада.  
22.4.2. отпада.  
 
Права и задължения на БАНКАТА.  
Чл.23. БАНКАТА има право:  
23.1. да изисква от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ финансови отчети /баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните 
потоци/, други справки и отчетни документи във връзка с финансовото му състояние, съставени и надлежно заверени 
по предвидения в закона ред; сведения и документи за потвърждаване целевото използване на предоставените от 
БАНКАТА средства; 
Чл.24. БАНКАТА се задължава:  
24.1. Да осигурява на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, при поискване, справки за размера на задължението му;  
24.2. След окончателно издължаване на кредита /главница, лихви, такси и комисиони/ или приключване на 
гаранционния ангажимент, представяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на молба за заличаване на тежестите 
върху обезпеченията и заплащане от негова страна на всички дължими такси и разноски, да предостави необходимите 
съгласия за заличаване на учредените обезпечения. 
 
Неотговорност на БАНКАТА при предоставяне на консултация  
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Чл.25. БАНКАТА няма ангажимент да предоставя правни, финансови или други консултации във връзка с дейностите 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които се използва кредита. Ако го направи, това не поражда задължения за нея и 
отговорността за извършването на съответните действия и последиците от тях са изцяло за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
 
 
Клауза за незаконосъобразност  
Чл.26. В случай, че изпълнението на задълженията по Договора за кредит от страна на БАНКАТА стане 
незаконосъобразно /поради промяна в законодателството или поради налагане на каквато и да е мярка спрямо 
БАНКАТА и др./, БАНКАТА незабавно уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за това събитие, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
се задължава да погаси кредита предсрочно. 
 
Задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ  
Чл.27. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:  
27.1. Да ползва и погасява кредита, спазвайки целта на кредита и договореностите с БАНКАТА в настоящия договор  
27.2. След предизвестие в разумен срок, но не по-дълъг от 7 работни дни и в присъствието на представител на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да предостави на БАНКАТА достъп до счетоводните си записи и книги, в случаите когато 
БАНКАТА разумно преценява, че има неизпълнение на дадените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ гаранции и направените 
декларации и  /или е налице друго неизпълнение по финансов документ. 
27.3. Предварително да информира БАНКАТА за извършването на каквото и да е разпореждане, имащо пряко 
отношение към целта на Договора за кредит.  
27.4. Да извършва всички платежни операции по обслужване на ползвания кредит само чрез своите сметки, разкрити в 
БАНКАТА. За извършването на такива операции БАНКАТА може да посочва нарочни сметки, както и да поставя 
изисквания и условия по воденето им, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изпълни указанията;  
27.5. Да представя в БАНКАТА до последно число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, счетоводен 
баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци на дружеството и до 31-ти май заверен годишен 
счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци  
27.6. Да представя в БАНКАТА декларации за свързани лица по смисъла на § 1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ при промяна на 
декларираните обстоятелствата;  
27.7. Да посочи, при поискване от БАНКАТА, всички разкрити от него банкови сметки, независимо от вида валута, в 
банкови институции в страната и в чужбина;  
27.8. Писмено да уведомява БАНКАТА в срок до четиринадесет дни от настъпване на промени, касаещи дейността му, 
включително, но не само: промяна в предмета на дейност или намаляване на капитала му; промяна в управляващите и 
представляващи лица или органи; промяна/разпореждане с над 5% от активите и пасивите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, 
предоставили обезпечение по кредита; промяна в данните и информацията, предоставени на БАНКАТА към дата на 
сключване на договора за кредит.;  
27.9. Да информира незабавно с писмено уведомление БАНКАТА, в случай че: предстои да влезе в кредитни 
взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица; спре плащанията си към други 
кредитори; срещу него бъде заведено съдебно или изпълнително производство, чиито размер общо надвишава BGN 1 
000 000.00 /един милион лева/; бъде подадена молба за образуване на производство по несъстоятелност на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или и/или при обявяване на неплатежоспособност;; настъпят други събития, които могат да 
затруднят изпълнението по кредита.  
27.10. Да заплаща всички дължими от него данъци, такси и други публични задължения;  
27.11. ОТПАДА.  
27.12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури и следното:  
Без предварително писмено уведомление до БАНКАТА да не се намалява участието на Българската държава, чрез 
съответното Министерство, упражняващо правата на държавата като собственик под 50,98 % в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и да не се намалява общото участие на български общини под 49.02 %. В този случай 
БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на всички текущи 
задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което следва да 
уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Предварително съгласие и одобрение от БАНКАТА не се иска в случай на заместване на някои от другите съдружници- 
общини от  Българската държава, чрез съответното Министерство, упражняващо правата на държавата в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
27.13. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да уведомява БАНКАТА с едномесечно предварително предизвестие за: 
а.) всички свои инвестиции/инвестиционни програми, включително във финансови активи, които се реализират през 
кредитния период със единична или обща стойност/размер по-голяма от 5 % (пет процента) от стойността на 
дълготрайните активи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към края на годината, предхождаща годината на договора за кредит, 
увеличени с размера на амортизационните отчисления за същата тази година и за б) всяко придобиване на дялове 
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и/или акции в други лица и дружества и/ или на търговски предприятия на трети лица. Задължението по предходното 
изречение по-горе се прилага и е в сила за всички инвестиции в материални, нематериални и финансови активи и е в 
сила независимо от вида на и/ или срока за погасяване на кредита. Стойността на дълготрайните активи за целите на 
настоящата алинея се определя на база годишния одитиран финансов отчет на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за годината, 
предхождаща годината на Договора за кредит, а в случай, че отчетите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ не подлежат на 
одитиране съгласно Закона за счетоводството, тази стойност се определя на база годишния финансов отчет на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако БАНКАТА прецени, че изпълнението на инвестиционните програми, с изключение на 
одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг 
държавен орган, и на стойност по-голяма от BGN 2 000 000.00 /два милиона лева/ може да окаже сериозно влияние на 
способността на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на паричните си задължения по настоящия Договор, БАНКАТА 
има право да спре усвояването на средства от кредита и/или да го обяви за предсрочно изискуем. Преди 
упражняването на правата по предходното изречение БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда на 
настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ едномесечен срок за спиране/прекратяване на 
инвестиционната програма или за продажба на придобитите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ дялове и/или акции в други 
лица и дружества и/ или търговски предприятия на трети лица. 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не уведомява БАНКАТА в случаите в които извършва инвестиции и изпълнява 
инвестиционни програми, одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг държавен орган. 
 
Чл.28. До окончателното изплащане на всички задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, писмено да 
уведомява БАНКАТА:  
28.1.При преобразуване по смисъла на Търговския закон (влива, разделя, отделя, слива, участва в преобразуване като 
приемащо дружество и други случаи на преобразуване регламентирани в закона).;  
28.2. При разпореждане /прехвърляне/ и/или апортиране в капитала на трето лице и/или отдаване ползването на 
вещно-правно или облигационно-правно основание на отделни части или цялото търговско предприятие или извършва 
друго разпореждане на обща стойност повече от 15 % (петнадесет процента) от балансовата стойност на 
дълготрайните си активи (нетно от натрупаната амортизация), освен в случаите на замяна на съществуващи 
дълготрайни активи с нови, с равна или с по-голяма стойност;  
28.3. При обременяване по какъвто и да е начин с тежести предприятието си или части от активите си с цел 
обезпечаване и гарантиране на задължения на трети лица. В случаи на учредяване на обезпечение по отношение на 
отделни активи, в полза на други заемодатели, за обезпечаване на свои задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да не третира другите заемодатели предпочтително и/или да ги поставя в по-благоприятно положение от 
БАНКАТА по отношение на вид, качество и/или относително (спрямо размера на съответното обезпечено задължение) 
количество на учреденото обезпечение.  
28.4. При влизане  в кредитни взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица, както и 
при поемане/вкл. встъпване и/или заместване/ или гарантиране изцяло или частично на задължения на трети лица, 
като в тези случаи следва да бъде предоставено изрично съгласие от страна на БАНКАТА 
28.5. В случай, че се налага да третира преференциално други свои предишни и настоящи договори, пораждащи 
задължения, идентични или сходни на задълженията му по Договора за банков кредит, сключен с БАНКАТА.  
В който и да е от случаите цитирани по-горе в чл. 28.1 до 28.5 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на 
всички текущи задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което 
следва да уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Чл.29. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да спазва и/или да осигури изпълнението на следните условия от 
страна на учредителите на обезпеченията относно ипотекираното или заложеното имущество: да не се разпорежда/т с 
него и да не го обременява/т с тежести, да не извършва/т действия, които биха намалили стойността му, без да са 
получили изричното писмено съгласие на БАНКАТА за това, да осигурява/т достъп на БАНКАТА по всяко време да 
извършва оглед на място на имуществото – предмет на обезпечението.  
 
Прехвърляне на вземанията по кредита  
Чл.30.1. БАНКАТА има право да прехвърля на трети лица вземанията си по Договора за кредит. За извършеното 
прехвърляне БАНКАТА уведомява писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на адреса му на управление.  
30.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да прехвърля, залага, предоставя за обезпечение под каквато и да е форма 
на трети лица и да се разпорежда по какъвто и да е начин с вземанията си по Договора за кредит.  
30.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да бъде заместен в задълженията си по Договора за кредит от трето лице само с 
изрично съгласие на БАНКАТА.  
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30.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да сключи съглашение с трето лице за встъпване на третото лице като съдлъжник 
по договора за кредит. Ако БАНКАТА одобри съглашението за встъпване, то не може да бъде отменено или изменено 
без нейно съгласие.  
30.5. С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава изричното си писмено съгласие БАНКАТА да 
сключи в своя полза и за своя сметка застраховка срещу риска неплащане на дължимите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
суми (застраховка срещу финансов риск) при избран от БАНКАТА застраховател и при договорени от БАНКАТА 
условия. В случай на плащане на обезщетение от застрахователя по застраховката при настъпило застрахователно 
събитие, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е съгласен застрахователят да встъпи в правата на БАНКАТА и да упражни регрес 
срещу него.  
 
Съдлъжник  
Чл.31.1. Отпада.  
31.2. Отпада.  
31.3. Отпада.  
31.4. Отпада.  
Чл.32.1. Отпада.  
32.2. Отпада.  
 
Декларации  
Чл.33.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира и гарантира, че към датата на сключване на Договора за кредит:  
33.1. Информацията, която е предоставил на БАНКАТА при кандидатстване за кредита, е вярна и пълна и не е 
пропуснал да информира БАНКАТА относно съществени факти от значение за отпускането на кредита;  
33.2. Не е страна по съдебни, арбитражни или административни производства, включително по дела, заведени от 
Европейската комисия и не са му известни други предстоящи или възможни претенции към него, които биха могли да 
окажат съществено неблагоприятно въздействие върху стопанската му дейност, нито предстоящи събития, които биха 
могли да му попречат да изпълняват задълженията си по Договора за кредит , както и че общият размер на 
исковете/претенциите по тях надхвърля общо за всички дела BGN 500 000.00 /петстотин хиляди лева/;  
33.3. Срещу него и/или срещу имуществото му няма заведени изпълнителни дела, които биха затруднили 
изпълнението на задълженията му по Договора за кредит или образувано производство за обявяване в 
несъстоятелност;  
33.4. Не са налице нормативни актове или актове на компетентни органи, имащи отношение към дейността му, които 
препятстват изпълнението на Договора за кредит и договорите за учредяване на обезпеченията;  
33.5. Притежава всички необходими лицензи, разрешения, удостоверения и други документи, необходими за 
извършване на дейността му в съответствие с българското законодателство или чуждо такова;  
33.6. Представените в БАНКАТА баланси и финансови отчети, отразяват вярно и пълно финансовото му състояние към 
датата, за която се отнасят и междувременно не са настъпили съществени промени във финансовото му състояние;  
Чл.34. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява, че направените декларации ще се считат валидни и препотвърдени към 
всеки момент от действие на договора, като в случай, че настъпят промени в декларираните обстоятелства, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно и писмено да уведоми БАНКАТА.  
 
Случаи на неизпълнение  
Чл.35. За случай на неизпълнение ще се счита всяко неизпълнение на условия и задължения, заложени в този договор 
и в тези „Допълнителни права и задължения“. Неизпълнение по кредита представлява и всеки един от посочените по-
долу случаи:  
35.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не използва предоставеният му от БАНКАТА кредит за целта, за която му е бил 
отпуснат;  
35.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не погаси в срок частично или напълно която и да е погасителна вноска и/или дължима 
лихва, такса и комисион по кредита;  
35.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предостави или декларира неверни сведения във връзка със сключването и 
изпълнението на Договора за кредит и/или свързаните с него договори;  
35.4. Откриване на производство по ликвидация или подаване на молба за откриване на производство по 
несъстоятелност или постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност.  
35.5. Отпада 
35.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпадне в просрочие при изпълнение на задълженията си спрямо трети лица, което 
може да затрудни обслужването на кредита;  
35.7. При започване от трети лица на индивидуално принудително изпълнение и/ или обезпечително производство в 
размер повече от BGN 150 000 /сто и петдесет хиляди лева/ срещу КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, което може да затрудни 
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обслужването на кредита и/ или в случай, че задължението предмет на индивидуално принудително изпълнение е 
останало непогасено повече от 6-месеца от образуване на принудителното изпълнение. 
35.8. При започване от трети лица на принудително изпълнение срещу предоставеното като обезпечение по кредита 
имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или на длъжниците по обезпечението, както и при предявяване на искове от 
трети лица по повод обекта на обезпечение или при налагане на обезпечителна мярка (възбрана, запор и други) върху 
обекта на обезпечение (включително, но не само, за обезпечаване на бъдещ иск). 
35.9.  Настъпят промени в правния статус или при други обстоятелства, свързани с дейността на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които БАНКАТА, в зависимост от вида на задълженията, поети от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
съгласно чл. 27.8, чл. 27.12 и чл. 28.1 от настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ е трябвало да бъде 
уведомена. 
35.10. Отпада  
35.11.  КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изпълни, които и да е свои задължения към БАНКАТА и/или дружества от групата 
на Кей Би Си (KBC) по други настоящи и бъдещи договори за кредит/за предоставяне на финансиране, включително, 
но не само Договори за кредит/заем/лизинг/факторинг/ трежъри сделки и други договори, сключени с БАНКАТА или 
дружества от групата на Кей Би Си (KBC), когато тези задължения станат изискуеми. 
35.12. Отпада;  
35.13. Отпада;  
35.14. Отнемане (ограничаване или прекратяване) на лиценз, съгласие или разрешение от държавен или друг орган, 
необходими за осъществяване на предмета на дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или изпълнението на Договора за 
кредит и/или приложенията към него.  
35.15 БАНКАТА прецени в съответствие с чл. 27.13 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ че 
изпълнението на инвестиционните програми на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ посочени в чл. 27.13 от този раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ може да затрудни изпълнението на паричните задължения на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и последният не спре/прекрати инвестиционната програма в срока, предоставен от БАНКАТА.  
35.17. Когато с определено имущество се обезпечават кредити, предоставени от БАНКАТА на повече от един 
кредитополучател (или повече от един кредит, ползван от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ), при предсрочна изискуемост на 
който и да е от тях, БАНКАТА има право по своя преценка да направи предсрочно изискуеми кредитите и на 
останалите кредитополучатели, съответно останалите кредити на същия кредитополучател, дори те да се обслужват 
редовно.  
 
Права на БАНКАТА в случай на неизпълнение  
Чл.36. В случай на неизпълнение БАНКАТА има право:  
36.1. Да откаже, да спре временно или да преустанови напълно и незабавно предоставянето на средствата по кредита 
или други банкови инструменти на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/, а в случай на незапочнало усвояване на суми по кредита, 
БАНКАТА има право едностранно да прекрати настоящия договор. 
36.2. В случай на възникване на някой от случаите по чл. 35.2, , чл.35.6, чл.35.11 и чл.35.15 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ , БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ срок за изпълнение, 
който е не по-малко от един месец. В случай, че след изтичане на посочения срок КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
продължава да е в неизпълнение, кредитът става незабавно изискуем в пълен размер. В случай на възникване на 
някой от случаите по чл. 35.1, чл.35.3, чл.35.4, чл.35.7, чл.35.8, чл.35.9, , чл.35.14, и чл.35.17 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, БАНКАТА няма да дава срок на изпълнение и кредитът ще се счита за 
предсрочно изискуем, считано от датата на получаването от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на писменото уведомление от 
БАНКАТА за обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер; 
36.3. Да пристъпи към служебно събиране на всички дължими суми от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
БАНКАТА по реда, предвиден в настоящия договор.  
36.4. Да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от всяко едно или от всички предоставени 
обезпечения, както и от цялото имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда, предвиден в действащото 
законодателство. 
 
Банкова гаранция  
Чл.37. отпада.  
Чл.38. отпада  
Чл.39. отпада 
 
Защита на личните данни  
Чл.40. БАНКАТА обработва личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица, получени или 
генерирани във връзка със сключване на Договора за кредит на основание и в съответствие със Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно 
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защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).  
Чл.41.Личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите го лица се обработват от БАНКАТА или от 
лица, на които тя законосъобразно е предоставила обработването им. В процеса по обработване се спазва строга 
конфиденциалност и се прилагат необходимите организационни и технологични мерки за защита на данните. 
Обработването се осъществява основно с цел законосъобразно обслужване на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ във връзка с 
изпълнение предмета на договора за кредит.  
С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице декларира, че е запознат с 
документа Информация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен на интернет сайта на БАНКАТА 
www.ubb.bg и в банковите салони. Посоченият документ съдържа информация за:  
- ОББ АД като администратор на лични данни;  
- координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните в БАНКАТА;  
- основанията за обработване на личните данни;  
- категориите лични данни, свързани с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, които БАНКАТА обработва; 
- целите, за които личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица могат да бъдат 
обработвани от БАНКАТА; 
- получателите, на които личните данни могат да бъдат предоставени; 
- правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице може да ги упражни; 
- сроковете за съхранение на данните. 
 
Уведомления  
Чл.42. Всички уведомления и изявления във връзка с Договора за кредит трябва да бъдат направени в писмена форма 
и подписани собственоръчно или, когато законът и вътрешните правила на банката позволяват това, с квалифициран 
електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и 
Регламент (ЕС) № 910/2014 /КЕП/ и се изпращат по посочени в Индивидуалния договор адреси на страните.  
42.1 Кореспонденцията между страните във връзка с Договора за кредит, включително и уведомления и изявления по 
чл. 42, които са подписани с КЕП могат да бъдат изпращани по електронна поща на електронните адреси посочени в 
настоящия договор за кредит. Кореспонденция, включително и уведомления и изявления по чл. 42, които са подписани 
с КЕП, изпратени от или до електронни адреси различни от тези, които са посочени в индивидуалния договор се 
приема, че на са получени от страната, до която са адресирани, както и не произвеждат действие и не подлежат на 
изпълнение.  По електронна поща не може да бъде разменяна информация относно пароли и кодове за достъп до 
системи и устройства  и други персонализирани защитени данни за достъп до такива системи и устройства. 
Информацията относно номер на банкови сметки или относно промяна на адрес на електронна поща следва да бъде 
потвърдена по телефона или по друг втори канал. Банката, по своя преценка, може да поиска потвърждение по втори 
канал и за всяка друга информация, получена по електронна поща. 
42.2 Всяка страна по кредитната сделка е длъжна да пази персонализираните защитни характеристики (пароли, кодове 
за достъп и други) на използваните от тях устройства за достъп до електронните им пощи, както и да ги защити от 
неоторизиран достъп, като БАНКАТА не носи отговорност в случай на изпратено и достигнало до нея неавтентично 
и/или невярно съобщение, произхождащо от изрично посочен в договора електронен адрес, като БАНКАТА приема 
тези съобщения за автентични и верни. 
Чл.43. Кредитополучателят се задължава незабавно и писмено да уведоми Банката при промяна на посочените си в 
договора адреси, информация за контакт и адрес на електронна поща. В противен случай, всички съобщения, 
изпратени на посочените в договора адреси, се считат за получени от него. 
  
Задължение за конфиденциалност  
Чл. 44.БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължават да пазят търговските, деловите и банковите тайни на 
другата страна, които са й поверени от нея и/или са й станали известни във връзка с изпълнението на сключения 
Договор за банков кредит, включително и след прекратяването му, освен в предвидените от закона случаи. 
 
Допълнителни условия  
Чл.45.1 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички такси, комисиони и други разходи, свързани със 
сключването, регистрирането и изпълнението на настоящия Договор; за извършването на независими експертни 
оценки, вкл. актуализацията им и за учредяването, вписването, изменението, подновяването и заличаването на 
обезпечението, включително съхранението, управлението на последното, съгласно условията на настоящия Договор и 
всички други разходи във връзка с обезпечаването, цялостното обслужване и погасяване на кредита.  
45.2. Размерът на таксите и комисионите, които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА се определя съгласно 
Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД („ТТКБК ” или „Тарифа“), освен ако не са договорени 
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други в настоящия договор. В случай на промяна на размера на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, 
считано от датата на влизането на промяната в сила, размерът на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, ще 
се счита за автоматично променен, в съответствие с приетите изменения. БАНКАТА си запазва правото да променя 
ТТКБК, за което КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се счита за уведомен, с обявяване на промените в банковите салони на 
БАНКАТА и/или на електронната страницата на БАНКАТА  
На електронния адрес на БАНКАТА www.ubb.bg на специално обособено информационно поле, по всяко време е 
достъпна Тарифата и всяка друга информация важна за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. БАНКАТА създава условия 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да се информира за актуалната Тарифа и промените в нея, както и да провери в архивната 
част всички извършени предходни промени, като БАНКАТА гарантира непромененото възпроизвеждане на 
съхранената информация.  
Чл.46. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не осигури плащането на някоя от разноските по предходния член, 
БАНКАТА, въз основа на даденото й по силата на настоящия договор съгласие и нареждане от страна на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, извършва плащане на неплатените разходи от името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, от сметките 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА по съответните сметки, по които за конкретния случай следва да бъде 
извършено плащането.  
Чл.47. В случай че по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ няма достатъчно налични суми за плащане по реда на 
предходния член или по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ са наложени запори, които не могат да бъдат 
удовлетворени от наличните суми по сметките, БАНКАТА извършва от свое име и със свои средства, въз основа на 
даденото с настоящия Договор съгласие и нареждане от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, плащане или доплащане 
на неплатените разходи и разноски.  
Чл.48. При плащане от БАНКАТА на сумите по и при условията на предходния член, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да заплати и възстанови на БАНКАТА на първия работен ден, следващ деня на извършване на плащането, 
всички платени от нея суми.  
Чл.49. Платените от БАНКАТА суми по чл. 48, представляват разходи и разноски по обезпечаване, обслужване и 
погасяване на кредита, платени от БАНКАТА, които в случай, че не бъдат възстановени на БАНКАТА при условията на 
и в срока по чл. 48, БАНКАТА възстановява по един от двата начина, а именно:  
1. Като събере, въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие, сумите от която и да е от неговите 
сметки открити в БАНКАТА.  
2. При удовлетворяване на БАНКАТА по предвидения в закона ред от учреденото обезпечение по Договора за кредит.  
Чл.50.Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на Договора за кредит, се решават със съвместните 
усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.  
Чл.51. Към неуредените изрично въпроси в Договора за кредит се прилагат съответните правила на действащото 
българско гражданско и търговско законодателство. Влезлите в сила след подписването на Договора за кредит 
изменения в нормативните актове, засягащи предоставянето, ползването и издължаването на кредита, имат 
задължителна сила за страните.  
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка договаряща се страна. 
 
ЗА БАНКАТА:  ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ: 
 
 
 
 
............................................................. 
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
 
 
 
........................................................... 
ХРИСТИНА ФИЛИПОВА 
ПРОКУРИСТ  

  
 
 
 
............................................................ 
ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ 
УПРАВИТЕЛ 
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ДОГОВОР ЗА (РЕВОЛВИРАЩ) БАНКОВ КРЕДИТ /кредитна линия/ 
№ ...../ ............... г. 

 
Днес, ....................2020 г., между: 
 
“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ 
№ 89Б, представлявано от: СВЕТЛА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА - Изпълнителен директор и ХРИСТИНА АТАНАСОВА 
ФИЛИПОВА - Прокурист, от една страна, наричана за краткост “БАНКАТА” или “ОББ“ АД, 
и 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, 
гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Прилеп“ № 33, представлявано от: ВАЛЕНТИН ДОНЕВ ВЪЛКАНОВ – 
Управител, ЕГН 5804161146, от друга страна, наричана за краткост “КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”, 
 
на основание Закона за кредитните институции и останалите нормативни актове, регламентиращи кредитната дейност, 
по повод писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за предоставяне на кредит, се сключи настоящият договор, като 
страните постигнаха съгласие за следното: 
 
I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА 
1.1. Цялостната уредба на отношенията между БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се съдържа в този договор 
/Индивидуален договор/. 
 
II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
2. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банков кредит при посочените по-долу параметри и условия, а 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да го ползва съобразно договореното и да го върне в срок, ведно с дължимите 
лихви, такси и комисиони и да изпълни всички условия по този договор, както следва:  
 
II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
2. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банков кредит при посочените по-долу параметри и условия, а 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да го ползва съобразно договореното и да го върне в срок, ведно с дължимите 
лихви, такси и комисиони и да изпълни всички условия по този договор, както следва: 
 

2.1. Вид на кредита 
 
2.2. Размер и валута 
 
2.3. Цел 

(револвираща) кредитна линия 
 
EUR 10 226 000.00 /десет милиона двеста двадесет и шест хиляди евро/ 
 
За оборотни средства във връзка с финансиране на одобрени разходи, финансирани от 
Кохезионния фонд на Европейски съюз и държавния бюджет на Република България по 
проекта “ Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия“ по Оперативна 
програма “Околна среда 2014-2020”, (наричан по-долу за краткост и Проекта), съгласно 
подписано споразумение между “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД 
и Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен 
договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез 
директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на 
конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, с Номер от 
ИСУНBG16M1OP002-1.016-0009-C02, Наименование на проекта Изграждане на ВиК 
инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна"' ООД (наричан 
по-долу за краткост и Административния договор) 

 
2.4. Начин и срокове на 
ползване и издължаване 
 
 
 

 
Максимално допустим размер на кредитната линия – EUR 10 226 000.00 /десет милиона 
двеста двадесет и шест хиляди евро/ със срок на усвояване до 31.10.2023г. 
В периода на усвояване на кредита в режим на кредитна линия до 31.10.2023 г. са 
допустими нови погасявания и усвоявания на кредита, в рамките на  максимално 
допустим размер на кредитната линия – EUR 10 226 000.00 /десет милиона двеста 
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двадесет и шест хиляди евро/ при  спазване и на всички други условия по Договора за 
кредит. Всяка усвоена сума следва да бъде погасена от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в срок 
до 120 /сто и двадесет/ дни от датата на усвояването й, но не по-късно от 28.02.2024г.-
краен срок на погасяване на кредита, ползван в режим на кредитна линия. 
 

2.5. Усвояване: - След изпълнение условията за усвояване съгласно в Договора за кредит. Ако 
условията за усвояване не бъдат изпълнени до 31.10.2023г., ангажиментът на БАНКАТА 
за предоставяне на средства от кредита се прекратява, освен ако страните не договорят 
писмено удължаване на посочения срок; 
- Чрез разплащателна сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА; 
- По писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, внесено в БАНКАТА, придружено с 
разходно – оправдателни и разплащателни документи за конкретно посочени суми до 
размера по чл. 2.2; 
- БАНКАТА отпуска на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ всеки следващ транш до предвидения в 
чл. 2.2 максимален размер на кредитната линия при условие, че 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпълнява точно задълженията си по настоящия договор. 

2.6. Лихви 
 

 
 

2.6.1. Годишен лихвен 
процент върху редовна 
главница 

Плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на 
договора плюс 1.74 /едно цяло седемдесет и четири/ пункта годишно надбавка, но не по-
малко от 1.74 % /едно цяло седемдесет и четири процента/ годишно. 
Тримесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в чл. 5 от Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. 
 

 
 

2.6.2. Годишен лихвен 
процент при просрочие  

Формира се от годишния лихвен процент по чл. 2.6.1 плюс наказателна надбавка от 5 
/пет/ пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. или 2.9.3. от настоящия 
договор. 
 

2.6.3. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 
задължения по чл. 2.9.4. 
 
 
 
 
 
2.6.4. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 
задължения по чл. 2.9.5. 
 
2.7. Такси и комисиони 
 

Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с увеличен с 0.1 /нула цяло и една 
десета/ пункта. 
В случай на нарушение, на което и да е условие по чл. 2.9.4 от настоящия договор, 
БАНКАТА ще изпрати предупредително писмено уведомление до 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предоставящо разумен срок за корекция - от 1 месец. В случай 
на продължаване на неизпълнението след този период, БАНКАТА ще има право да 
олихвява дълга по кредита със санкционния лихвен процент, посочен по-горе в 
настоящия чл. 2.6.3. 
 
Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с 0.1 /нула цяло и една десета/ пункта. 

2.7.1. Такса за разглеждане 
на молбата за кредит 

EUR 1 000.00 /хиляда евро/, дължима при подаване на молбата за кредит, но не по-
късно от първо усвояване на средства по кредита. Таксата е дължима и при подаване на 
молба за револвиране на кредита.. 
 

2.7.2. Такса за управление 
на кредита 

0.30 % /нула цяло и тридесет стотни процента/ върху максимално разрешения размер на 
кредитната линия, дължима при отпускане и 0.20 % /нула цяло и двадесет стотни 
процента/ ежегодна такса върху максимално допустимия размер на лимита за 
съответния период, дължима на всеки 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на 
първоначално усвояване на средства от кредита до окончателно му издължаване. 
 

2.7.3. Такса  за 
прекратяване на 
договора/намаляване 

- 2.00 % /два процента/ върху максимално допустимия размер на лимита за съответния 
период, дължима при рефинансиране на кредита от друга финансова институция, 
включително при предсрочно погасяване със заемни средства, предоставени на 
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размера на кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от трети лица; 
- 0.00 % /нула процента/ върху максимално допустимия размер на лимита за съответния 
период, дължима при погасяване със собствени средства, извършено със собствени 
средства, които са генерирани в резултат на обичайната търговска дейност на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, или със средства от продажба на собствени активи на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, освен ако продажбата е извършена към свързано лице по 
смисъла на §1, от ДР на ТЗ или §1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ. 

  
2.7.4. Такса за ангажимент 
 
2.7.5. Други такси и 
комисиони/такса за 
предоговаряне/ 
 
2.7.6. 
 

Не се дължи 
 
Съгласно Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД. 
 
 
 
Платените по настоящия договор такси и комисиони не подлежат на възстановяване. 
 

2.8. Срок и начин на 
издължаване на 
кредитната линия 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да погаси кредитната линия и да плати дължимите 
начислени лихви до 28.02.2024г. 
В случай, че БАНКАТА не допусне последващи револвирания на кредитната линия за 
нови периоди, сроковете за издължаването й се променят съобразно договореното в 
чл.2.4. 
Издължаването на кредита се извършва по писмено нареждане на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за съответно частично или пълно погасяване. 

 
2.9. Заплащане на лихви и санкции 
2.9.1. Лихвата по чл. 2.6.1. се дължи и заплаща ежемесечно на 30-то число, като при неиздължаването й в срок, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща върху неиздължената част от лихвите лихвен процент за просрочие, посочен в 
чл.2.6.2. 
2.9.2. При неспазване на договорения начин за издължаване на кредита, непогасената част от главницата ще се 
олихвява с годишен лихвен процент за просрочие, посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.3. В случай на обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер, БАНКАТА олихвява изцяло 
отнесената в просрочие главница, в това число и просрочените лихви, с годишен лихвен процент за просрочие, 
посочен в чл.2.6.2. 
2.9.4. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на следните негови задълженията по Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, а именно за представяне в БАНКАТА на счетоводни баланси, отчети за 
приходите и разходите и отчети за паричните потоци на дружеството, съгласно счетоводните стандарти избрани от 
дружеството  – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ; за представяне на декларации за свързани лица; кредитът се олихвява със 
санкционния годишен лихвен процент по чл. 2.6.3. до приключване на лихвения месец, през който са представени 
изискуемите документи, респективно са изпълнени договорените задължения/условия. Наложената санкция не 
освобождава КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му да изпълни съответните условия и/или да представи 
изискуемите документи. 
2.9.5. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на което и да е от задълженията му по чл. 4.2.1, 
чл. 4.2.2, чл. 4.2.3, чл. 4.2.4 и чл. 4.2.5 от раздел IV от Договора за кредит БАНКАТА ще изпрати предупредително 
писмо до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, като го информира за нарушението и предоставя разумен срок за коригиране на 
нарушението /от 1 /един/ месец за неизпълнение по чл. 4.2.2, 4.2.4 и 4.2.5 и от 12 /дванадесет/ месеца за първото 
констатирано неизпълнение на чл. 4.2.1 и чл. 4.2.3. В случай на продължаващо неспазване, БАНКАТА ще има право да 
увеличи лихвения процент по договора за кредит със санкционен годишен лихвен процент, в размер на годишният 
лихвен процент по чл. 2.6.1, увеличен с 0.1 /нула цяло и една десета/ пункта за всяко неизпълнение до приключване на 
лихвения месец, през който са представени изискуемите документи, респективно са изпълнени договорените 
задължения/условия. Наложената санкция не освобождава КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му да изпълни 
съответните условия и/или да представи изискуемите документи. 
2.9.6. С подписване на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е уведомен за увеличаването на лихвата в 
случаите по чл. 2.9.4 и по чл. 2.9.5, като БАНКАТА изпраща последващо уведомление до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за 
това. 
 
III. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 
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3.1. За обезпечаване на вземанията на БАНКАТА по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други 
разноски/, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ учредява: 
3.1.1. Първи по ред или само след предходен в полза на БАНКАТА особен залог в полза на БАНКАТА върху всички 
настоящи и бъдещи вземания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в размер на EUR 49 473 000.00 /четиридесет и девет 
милиона четиристотин седемдесет и три хиляди евро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно 
Административен договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“,  за плащане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на суми от безвъзмездната финансова 
помощ по Административния договор по специалната сметка/ сметка за Проекта на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, разкрита 
при ОББ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от безвъзмездната 
финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административния договор, сключен с Министерството на 
околната среда и водите. 
 
3.1.2. Първо по ред или само след предходно в полза на Банката Финансово обезпечение по смисъла на Закона за 
договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания 
в размер на EUR 10 226 000.00 /десет милиона двеста двадесет и шест хиляди евро/ с право на ползване върху 
вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити и откривани в БАНКАТА, включително, но не само и по 
сметка с IBAN BG39 UBBS 8888 1000 0337 08 в лева, а така също и по всички сметки в други банки, открити и откривани 
от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в това число, но не само по следните сметки, открити при: 
- „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с ЕИК 831447150, както следва: 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 00, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG76 CECB 9790 1406 1242 01, BIC: CECBBGSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG67 CECB 9790 1006 1242 02, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG40 CECB 9790 1006 1242 03, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG13 CECB 9790 1006 1242 04, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 CECB 9790 1006 1242 05, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG56 CECB 9790 1006 1242 06, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 07, BIC: CECBBGSF, открита в лева. 
- „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 128001319, както следва: 
сметка с IBAN: BG30 BUIN 7006 1425 0601 11, BIC: BUINBFSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG80 BUIN 7006 1025 0601 17, BIC: BUINBFSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 BUIN 9561 1000 1609 71, BIC: BUINBFSF, открита в лева. 
- „Банка ДСК“ ЕАД с ЕИК 121830616, както следва: 
сметка с IBAN: BG87 STSA 9300 1506 0338 13, BIC: STSABGSF, открита в лева. 
- „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, както следва: 
сметка с IBAN: BG57 UNCR 7000 1521 4089 30, BIC: UNCRBGSF, открита в лева. 
- „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 000694749, както следва: 
сметка с IBAN: BG19 BPBI 8170 1606 3965 51, BIC: BPBIBGSF, открита в лева. 
 
При откриване на нова сметка в някоя от горепосочените банки и/или откриване на нова сметка в друга банка, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури отбелязване на залога по реда на ЗДФО-по-горе по сметките в тези 
банки. 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да представи и представя и за в бъдеще в БАНКАТА и входирани Съгласия за 
директен дебит за плащане по искане на ОББ АД, представени пред/входирани във и приети от всички други банки, в 
които има открити понастоящем банкови сметки, а така също и при отриване на нови сметки, с текст одобрен от ОББ 
АД. 
 
3.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да разкрие специална сметка при ОББ АД, по която да постъпват 
средствата от получената субсидия съгласно чл. 3.1.1 по подписания договор с Министерството на околната среда и 
водите за финансирания проект, които следва да бъдат използвани първо за погасяване на усвоените суми по 
настоящия кредит и кредита, отпуснат на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от БАНКАТА съгласно ДОГОВОР ЗА КРЕДИТНА 
ЛИНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДДС) № ............./ ................. г., и след това 
за плащане на разходите по проекта. 
 
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
4.1. Допълнителни условия за усвояване 
4.1.1. Усвояване на средства от кредита се извършва на тримесечна база, като преди всяко тримесечие, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да представи план за изпълнение на Проекта през следващото тримесечие, 
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както и прогноза за предстоящи за подаване искания за възстановяване на средства към Управляващия орган на 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, въз основа на която усвояването да бъде разрешено. Предпоставка 
за всяко следващо усвояване на тримесечие е КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да представи:  
- Решение на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за одобрение 
и верифициране на разходи за предходното тримесечие или за последното тримесечие, през което е имало решение 
на ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. 
- Доклад за извършена проверка от контролния орган към Министерството на околната среда и водите/ Управляващият 
орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за извършената проверка за предходното тримесечие или за 
последното тримесечие, през което е имало съставен такъв протокол. 
 4.1.2. Представяне на подписано от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и входирано при Управляващия орган/УО/ писмо във 
връзка  Административен договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, в което да е дадено нареждането на Кредитополучателя към УО за 
плащане от УО на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административния 
договор по специалната сметка/ сметка за Проекта на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, разкрита при ОББ АД, към която ще 
бъдат насочвани всички плащания в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от безвъзмездната финансова помощ по и във 
връзка с Проекта, съгласно Административния договор. 
4.1.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава в предвидените по закон случаи да проведе обществена поръчка за 
избор на обслужващ банки и в случай на спечелването им от БАНКАТА да разкрие разплащателна сметка/сметки при 
ОББ АД и да я/ги публикува официално на уебсайта си, като сметка/сметки за получаване на плащания от страна на 
своите клиенти. 
 
4.2. Допълнителни задължения и условия 
4.2.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да поддържа коефициент за покритие на дълга, изписвано на английски 
език като “Debt Service Coverage Ratio” или само „DSCR“, представляващ печалбата преди данъци, лихви и 
амортизации (EBITDA) към сумата на всички банкови задължения за следващата година (главници плюс лихви), без да 
се включва главницата, свързана с оборотните кредити, предоставени на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от БАНКАТА, на 
ниво не по-малко от 1.4 /едно цяло и четири десети/. 
4.2.2. Всички разходи, надвишаващи разходите по инвестиционния бюджет на проекта, са за сметка на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
4.2.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да поддържа съотношение на собствен капитал към сумата на активите 
на нива не по – малко от 10 % /десет процента/. 
4.2.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, считано от датата на подписване на настоящия договор, да не навлиза в 
нови кредитни взаимоотношения с други финансови институции, без предварителното писмено съгласие от страна на 
БАНКАТА. 
4.2.5. В случай, че Договорът с Асоциацията по ВиК не бъде подновен до месец март 2031г., КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
ще бъде в неизпълнение по договора и кредитът може да бъде обявен за предсрочно изискуем след отправено 
едномесечно  писмено уведомление от банката до кредитополучателя. 
4.2.6. При настъпване на случаи на неизпълнение по чл. 35 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ 
и съгласно раздели I до IV включително от този договор се прилагат правата на БАНКАТА в случай на неизпълнение 
съгласно чл. 36 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, в това число, но не само, БАНКАТА може 
да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от  
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
4.2.7. Към въпросите и условията за ползване на кредита, които не са уредени изрично с раздели I до IV включително  
от настоящия договор, се прилага приетите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ условия в раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, които са неразделна част от настоящия договор, както и разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 
4.2.8. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават със съвместните 
усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния за това български съд. 
4.2.9. Уведомленията между страните се извършват на адресите, посочени в титулната част на настоящия договор. 
4.2.10. Всички приложения, анекси и споразумения във връзка с тълкуването, изпълнението, действието и 
прекратяването на настоящия договор се подписват от страните и са неразделна част от него. 
 
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл.1.Настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ уреждат отношенията, възникващи по повод бизнес 
кредити, включително овърдрафти и кредитни линии и по повод банкови гаранции и поръчителство по Закона за 
митниците, предоставяни от БАНКАТА.  
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Чл.2. Под „Договор за кредит” в настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ следва да се имат предвид 
настоящия Индивидуален договор за кредит, съдържащи конкретните параметри по кредитната сделка, ведно с тези 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“.  
 
Условия за усвояване на кредита  
Чл.3.1. Суми от кредита се усвояват след изпълнение на условията по-горе и на следните условия:  
3.1.1. договорените обезпечения са учредени по надлежния ред, което е установено, както следва:  
3.1.1.1. за особен залог – с представяне на потвърждение за вписване в съответния регистър по ЗОЗ и представяне на 
следните удостоверения:  
а)Удостоверение от Централния регистър на особените залози при Министерство на Правосъдието, от което да е 
виден вписания особен залог в полза на БАНКАТА и липса на предходни незаличени тежести върху обекта на 
обезпечение в полза на други кредитори или трети лица различни от БАНКАТА;  
3.1.1.2. за финансовото обезпечение – сключен договор за залог на вземания по банкови сметки по реда на ЗДФО и 
нотариално заверен препис на договора, както и доказателства, че договорът за финансово обезпечение е отбелязан 
по банковите сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в други банки, в които са открити сметки, вземанията по които са 
предмет на финансово обезпечение в полза на БАНКАТА. 
3.1.2. заплатени са дължимите такси и комисиони;  
3.1.3. отпада;  
3.1.4. представено/и е/са на Удостоверение/я по чл. 87 от ДОПК, от което/ито да е видно, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
/собственикът на обезпечението няма/т публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение;  
3.1.5. представен е Протокол с решения на компетентния орган на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ за ползване и/или 
обезпечаване на кредита.  
3.2. При инвестиционен кредит, след изтичане на договорения в този договор срок за усвояване, ангажиментът на 
БАНКАТА за предоставяне на неусвоената част от кредита се прекратява. В този случай кредитът се счита за 
разрешен и отпуснат до размера на действително усвоените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ суми, а погасителният план се 
променя, като неусвоената сума се приспада от последните погасителни вноски и се намалява съответно срокът на 
договора.  
 
Лихви, такси и комисиони  
Чл.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща лихви, такси и комисиони по кредита/за издаване на банкови гаранции/ за 
откриване на акредитиви , определени по размер, вид и в срокове в настоящия договор, като лихвите по кредит се 
начисляват от датата на първо усвояване върху реално усвоената сума. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща и такси и 
комисиони за извършване на банкови операции по повод кредита, включително по обслужването му съгласно 
Тарифата на БАНКАТА, която КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ с подписването на този договор приема за задължителна в 
актуалната й редакция към момента на извършване на операцията. БАНКАТА може да не извърши дадена операция 
преди заплащането на съответната такса или комисион.  
Чл.5. При лихвен процент, определен на база EURIBOR, за действащ тримесечен EURIBOR се приема индексът, 
публикуван в 11.00 GMT / 11.00 CET / в 11.00 EET от оторизирания администратор на съответния индекс на страницата 
на официален източник на данни (информационни системи Thomson-Reuters или Bloomberg, официални интернет 
страници на администраторите, или други легитимни източници на последния работен ден на всеки месец и важи за 
целия следващ месец. В почивните дни, оставащи до края на календарния месец, дългът се олихвява с лихвен 
процент за действащия месец.  
Чл. 6. В случаите на кредити, предоставяни от БАНКАТА с ресурс на Европейската инвестиционна банка по реда и в 
изпълнение на съответни Финансови договори, сключени между Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и БАНКАТА, 
при лихва, определена на база шестмесечен EURIBOR, шестмесечният EURIBOR, въз основа на който е определен 
плаващият лихвен процент в Индивидуалния договор е този публикуван в 11.00 CET от оторизирания администратор 
на индекса на страницата на официален източник на данни, на последния работен ден от месеци юли и януари на 
всяка година, закръглен до втория знак след десетичната запетая. 
В случай, че в някой от посочените дни няма съответна котировка, шестмесечен EURIBOR на БАНКАТА е лихвеният 
процент, определен на същата страница в първия следващ ден, когато има необходимите котировки. Банката прилага 
новите стойности на шестмесечен EURIBOR при формиране на плаващата лихва по кредита от дати 01 август и 01 
февруари на съответната година, като при промяна на курса не се сключва анекс към Индивидуалния договор. 
Чл.7. При лихва, определена на база референтен лихвен процент на ОББ /РЛП/ и договорена надбавка, стойността на 
РЛП се изчислява ежемесечно до последния работен ден на предходния месец, съобразно методика на БАНКАТА, 
публикувана на интернет страницата на БАНКАТА www.ubb.bg. 
Новата стойност на РЛП е валидна от първо до последно число на следващия месец. 

http://www.ubb.bg/
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Чл.8. Стойностите на съответните LIBOR/EURIBOR/РЛП са налични в банковите салони и на интернет страницата на 
БАНКАТА www.ubb.bg.  
При отрицателна стойност на съответния LIBOR/EURIBOR/ РЛП/ друг индекс ползван от БАНКАТА, същият се счита за 
0% (нула процента), а крайният лихвен процент по кредита не може да бъде по-нисък от фиксираната надбавка, ако 
има такава, или от определения минимален размер на лихвения процент в индивидуалния договор.  
Чл. 9.1.1. При условие, че бъде преустановено изчислението и публикуването на LIBOR/EURIBOR/друг индекс ползван 
от БАНКАТА, плаващият лихвен процент ще продължи да се формира, като вместо този индекс ще се ползва РЛП, 
чийто размер, методиката, формула за изчисляване ще бъдат оповестени на интернет страницата й.  
Чл. 9.1.2. На датата на отпадане на LIBOR/ EURIBOR/ друг индекс ползван от БАНКАТА, размерът на годишния лихвен 
процент по кредита /лихвена база плюс надбавка/, формиран въз основа на РЛП, ще бъде не по-голям от стойността на 
годишния лихвен процент, който КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е дължал към последния ден, в който съответния индекс е 
бил публикуван. Този лихвен праг се въвежда, за да даде възможност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да съобрази 
бъдещите си решения и действия с наложеното от пазара изменение и отпада при следващата котировка на 
референтния лихвен процент, извършена съгласно методиката за определянето му.  
Чл.9.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дават своето изрично съгласие при условие, че е настъпила хипотезата по чл. 9.1.1 от 
този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, лихвата по Индивидуалния договор да се изчислява по 
посочения в чл. 9.1.2. от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ начин – РЛП на БАНКАТА плюс 
надбавка .  
Чл.10. При начисляване на лихвите, месецът се брои за 30 /тридесет/ дни, а годината – за 360 /триста и шестдесет/ 
дни.  
Чл.11.При неизпълнение на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за заплащане в срок на дължимите вноски и/или 
лихви по кредита, както и при обявяване на кредита за предсрочно изискуем, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на 
БАНКАТА годишен лихвен процент при просрочие, определен по размер в Индивидуалния договор, като наказателна 
лихва (неустойка) се начислява за всеки ден на забавата до окончателното изплащане на просрочената сума.  
 
Погасяване на кредита  
Чл.12.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ безусловно приема, че задълженията му към БАНКАТА ще бъдат погасявани в 
следната поредност: разноски, такси и комисиони, лихви, главница (като просрочените от съответния вид задължения 
се погасяват с предимство). В случай, че кредитът е станал предсрочно изискуем или е допуснато просрочие, страните 
се съгласяват, че БАНКАТА има право по своя преценка едностранно и без да уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да 
променя поредността за погасяване на кредита, включително при погасяване чрез служебно събиране и/или директен 
дебит от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
12.2.При наличие на достатъчно средства по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и при отсъствие на правни пречки, 
на определените в Индивидуалния договор падежни дати, БАНКАТА събира служебно средствата за погасяване на 
кредита въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие в този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА 
И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. Погасяването на кредита се счита за валидно извършено от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
постъпване на дължимите суми по сметка на БАНКАТА. При неиздължаване на която и да е анюитетна 
вноска/погасителна вноска по главницата, дължима лихва, такса или комисион, или при неспазване на определените 
лимити при револвираща кредитна линия, БАНКАТА може да упражни което и да е или едновременно всички от 
правата си по чл. 36 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
Чл.13. След депозиране на молба до БАНКАТА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да погасява кредита предсрочно, 
преди настъпване на падежите му, определени в Индивидуалния договор, съответно – може да прекрати предсрочно 
кредит-овърдрафт/револвираща кредитна линия или да намали предсрочно максимално допустимият размер на 
дебитното салдо по кредитиращата сметка, за което заплаща комисион за предсрочно погасяване/прекратяване на 
овърдрафта/револвиращата кредитна линия в размер, определен в Индивидуалния договор. При частично предсрочно 
погасяване на главницата по кредита, предсрочно погасяваната сума е за сметка на последните по време погасителни 
вноски, като съответно се намалява срокът на договора, освен ако не бъде договорен друг начин, по който ще се 
извършва предсрочното погасяване.  
Чл.14. При използване или погасяване на кредита във валута, различна от тази, посочена в Индивидуалния договор, 
което предполага арбитражни операции, съгласно курсовете купува/продава на БАНКАТА за деня, евентуалните 
курсови разлики са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
 
Приспадане на данъци  
Чл.15. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да извършва намаление или удръжки от сумите, дължими на БАНКАТА по 
кредита с оглед данъци, такси, комисиони и др. В случай, че закон предвиди да бъдат извършвани удръжки за данъци 
от дължимите по кредита суми, то сумите се увеличават съответно, така че БАНКАТА да получи нетния размер на 
сумата, която би получила, ако не се налагаше намаляване или удържане.  
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Служебно събиране на вземанията  
Чл.16. Подписването на Договора за кредит представлява предоставяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на 
предварително и изрично съгласие за служебно събиране на задълженията му към БАНКАТА, въз основа на което 
БАНКАТА събира в деня на съответния падеж „или след него, изискуемите суми по кредита, като задължава служебно 
всички негови банкови сметки (разплащателни, депозитни и др.) в национална и чуждестранна валута в БАНКАТА, 
включително, когато това е необходимо, чрез откупуване и конвентиране на валутата по курса на БАНКАТА в деня на 
операцията и с право да разваля преди падежа им срочни депозити на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, с произтичащите от 
това негативни последици по отношение на прилаганата по депозита лихва, уговорени в договора за депозит. След 
погасяване на изискуемите суми, остатъкът от средствата по депозита се олихвява с действащата към момента лихва 
по разплащателна сметка; 
Чл.17.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предоставя на БАНКАТА правото да определи поредността на погасяване на 
задълженията му към нея /включително при служебното им събиране/, в случай че те произтичат от две или повече 
кредитни правоотношения между него и БАНКАТА и наличните средства по сметките му не са достатъчни за 
погасяването им в пълен размер. 
 
Обезпечения  
Чл.18. Всички разноски по учредяване, вписване, подновяване и заличаване на уговорените в настоящия 
Индивидуален договор  обезпечения са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
Чл.19.1. БАНКАТА има право да извършва преглед на обезпечението/оценка на текущите налични и бъдещи вземания, 
като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигурява на БАНКАТА всички необходими документи за 
обезпечението, да предоставя и/или осигурява достъп до документите по и във връзка с обезпеченията и да оказва 
пълно съдействие на БАНКАТА при осъществяване на правата й по настоящия член.  
 
Застраховане на обезпеченията  
Чл.20. отпада.  
Чл.21. отпада.  
Чл.22. отпада:  
22.1. отпада;  
22.2. отпада.  
22.4.1 отпада.  
22.4.2. отпада.  
 
Права и задължения на БАНКАТА.  
Чл.23. БАНКАТА има право:  
23.1. да изисква от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ финансови отчети /баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните 
потоци/, други справки и отчетни документи във връзка с финансовото му състояние, съставени и надлежно заверени 
по предвидения в закона ред; сведения и документи за потвърждаване целевото използване на предоставените от 
БАНКАТА средства; 
Чл.24. БАНКАТА се задължава:  
24.1. Да осигурява на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, при поискване, справки за размера на задължението му;  
24.2. След окончателно издължаване на кредита /главница, лихви, такси и комисиони/ или приключване на 
гаранционния ангажимент, представяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на молба за заличаване на тежестите 
върху обезпеченията и заплащане от негова страна на всички дължими такси и разноски, да предостави необходимите 
съгласия за заличаване на учредените обезпечения. 
 
Неотговорност на БАНКАТА при предоставяне на консултация  
Чл.25. БАНКАТА няма ангажимент да предоставя правни, финансови или други консултации във връзка с дейностите 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които се използва кредита. Ако го направи, това не поражда задължения за нея и 
отговорността за извършването на съответните действия и последиците от тях са изцяло за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
 
Клауза за незаконосъобразност  
Чл.26. В случай, че изпълнението на задълженията по Договора за кредит от страна на БАНКАТА стане 
незаконосъобразно /поради промяна в законодателството или поради налагане на каквато и да е мярка спрямо 
БАНКАТА и др./, БАНКАТА незабавно уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за това събитие, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
се задължава да погаси кредита предсрочно. 
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Задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ  
Чл.27. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:  
27.1. Да ползва и погасява кредита, спазвайки целта на кредита и договореностите с БАНКАТА в настоящия договор  
27.2. След предизвестие в разумен срок, но не по-дълъг от 7 работни дни и в присъствието на представител на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да предостави на БАНКАТА достъп до счетоводните си записи и книги, в случаите когато 
БАНКАТА разумно преценява, че има неизпълнение на дадените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ гаранции и направените 
декларации и  /или е налице друго неизпълнение по финансов документ. 
27.3. Предварително да информира БАНКАТА за извършването на каквото и да е разпореждане, имащо пряко 
отношение към целта на Договора за кредит.  
27.4. Да извършва всички платежни операции по обслужване на ползвания кредит само чрез своите сметки, разкрити в 
БАНКАТА. За извършването на такива операции БАНКАТА може да посочва нарочни сметки, както и да поставя 
изисквания и условия по воденето им, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изпълни указанията;  
27.5. Да представя в БАНКАТА до последно число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, счетоводен 
баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци на дружеството и до 31-ти май заверен годишен 
счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци  
27.6. Да представя в БАНКАТА декларации за свързани лица по смисъла на § 1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ при промяна на 
декларираните обстоятелствата;  
27.7. Да посочи, при поискване от БАНКАТА, всички разкрити от него банкови сметки, независимо от вида валута, в 
банкови институции в страната и в чужбина;  
27.8. Писмено да уведомява БАНКАТА в срок до четиринадесет дни от настъпване на промени, касаещи дейността му, 
включително, но не само: промяна в предмета на дейност или намаляване на капитала му; промяна в управляващите и 
представляващи лица или органи; промяна/разпореждане с над 5% от активите и пасивите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, 
предоставили обезпечение по кредита; промяна в данните и информацията, предоставени на БАНКАТА към дата на 
сключване на договора за кредит.;  
27.9. Да информира незабавно с писмено уведомление БАНКАТА, в случай че: предстои да влезе в кредитни 
взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица; спре плащанията си към други 
кредитори; срещу него бъде заведено съдебно или изпълнително производство, чиито размер общо надвишава BGN 1 
000 000.00 /един милион лева/; бъде подадена молба за образуване на производство по несъстоятелност на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или и/или при обявяване на неплатежоспособност;; настъпят други събития, които могат да 
затруднят изпълнението по кредита.  
27.10. Да заплаща всички дължими от него данъци, такси и други публични задължения;  
27.11. ОТПАДА.  
27.12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури и следното:  
Без предварително писмено уведомление до БАНКАТА да не се намалява участието на Българската държава, чрез 
съответното Министерство, упражняващо правата на държавата като собственик под 50,98 % в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и да не се намалява общото участие на български общини под 49.02 %. В този случай 
БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на всички текущи 
задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което следва да 
уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Предварително съгласие и одобрение от БАНКАТА не се иска в случай на заместване на някои от другите съдружници- 
общини от  Българската държава, чрез съответното Министерство, упражняващо правата на държавата в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
27.13. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да уведомява БАНКАТА с едномесечно предварително предизвестие за: 
а.) всички свои инвестиции/инвестиционни програми, включително във финансови активи, които се реализират през 
кредитния период със единична или обща стойност/размер по-голяма от 5 % (пет процента) от стойността на 
дълготрайните активи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към края на годината, предхождаща годината на договора за кредит, 
увеличени с размера на амортизационните отчисления за същата тази година и за б) всяко придобиване на дялове 
и/или акции в други лица и дружества и/ или на търговски предприятия на трети лица. Задължението по предходното 
изречение по-горе се прилага и е в сила за всички инвестиции в материални, нематериални и финансови активи и е в 
сила независимо от вида на и/ или срока за погасяване на кредита. Стойността на дълготрайните активи за целите на 
настоящата алинея се определя на база годишния одитиран финансов отчет на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за годината, 
предхождаща годината на Договора за кредит, а в случай, че отчетите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ не подлежат на 
одитиране съгласно Закона за счетоводството, тази стойност се определя на база годишния финансов отчет на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако БАНКАТА прецени, че изпълнението на инвестиционните програми, с изключение на 
одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг 
държавен орган, и на стойност по-голяма от BGN 2 000 000.00 /два милиона лева/ може да окаже сериозно влияние на 
способността на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на паричните си задължения по настоящия Договор, БАНКАТА 
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има право да спре усвояването на средства от кредита и/или да го обяви за предсрочно изискуем. Преди 
упражняването на правата по предходното изречение БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда на 
настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ едномесечен срок за спиране/прекратяване на 
инвестиционната програма или за продажба на придобитите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ дялове и/или акции в други 
лица и дружества и/ или търговски предприятия на трети лица. 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не уведомява БАНКАТА в случаите в които извършва инвестиции и изпълнява 
инвестиционни програми, одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг държавен орган. 
 
Чл.28. До окончателното изплащане на всички задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, писмено да 
уведомява БАНКАТА:  
28.1.При преобразуване по смисъла на Търговския закон (влива, разделя, отделя, слива, участва в преобразуване като 
приемащо дружество и други случаи на преобразуване регламентирани в закона).;  
28.2. При разпореждане /прехвърляне/ и/или апортиране в капитала на трето лице и/или отдаване ползването на 
вещно-правно или облигационно-правно основание на отделни части или цялото търговско предприятие или извършва 
друго разпореждане на обща стойност повече от 15 % (петнадесет процента) от балансовата стойност на 
дълготрайните си активи (нетно от натрупаната амортизация), освен в случаите на замяна на съществуващи 
дълготрайни активи с нови, с равна или с по-голяма стойност;  
28.3. При обременяване по какъвто и да е начин с тежести предприятието си или части от активите си с цел 
обезпечаване и гарантиране на задължения на трети лица. В случаи на учредяване на обезпечение по отношение на 
отделни активи, в полза на други заемодатели, за обезпечаване на свои задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да не третира другите заемодатели предпочтително и/или да ги поставя в по-благоприятно положение от 
БАНКАТА по отношение на вид, качество и/или относително (спрямо размера на съответното обезпечено задължение) 
количество на учреденото обезпечение.  
28.4. При влизане  в кредитни взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица, както и 
при поемане/вкл. встъпване и/или заместване/ или гарантиране изцяло или частично на задължения на трети лица, 
като в тези случаи следва да бъде предоставено изрично съгласие от страна на БАНКАТА 
28.5. В случай, че се налага да третира преференциално други свои предишни и настоящи договори, пораждащи 
задължения, идентични или сходни на задълженията му по Договора за банков кредит, сключен с БАНКАТА.  
В който и да е от случаите цитирани по-горе в чл. 28.1 до 28.5 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на 
всички текущи задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което 
следва да уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Чл.29. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да спазва и/или да осигури изпълнението на следните условия от 
страна на учредителите на обезпеченията относно ипотекираното или заложеното имущество: да не се разпорежда/т с 
него и да не го обременява/т с тежести, да не извършва/т действия, които биха намалили стойността му, без да са 
получили изричното писмено съгласие на БАНКАТА за това, да осигурява/т достъп на БАНКАТА по всяко време да 
извършва оглед на място на имуществото – предмет на обезпечението.  
 
Прехвърляне на вземанията по кредита  
Чл.30.1. БАНКАТА има право да прехвърля на трети лица вземанията си по Договора за кредит. За извършеното 
прехвърляне БАНКАТА уведомява писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на адреса му на управление.  
30.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да прехвърля, залага, предоставя за обезпечение под каквато и да е форма 
на трети лица и да се разпорежда по какъвто и да е начин с вземанията си по Договора за кредит.  
30.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да бъде заместен в задълженията си по Договора за кредит от трето лице само с 
изрично съгласие на БАНКАТА.  
30.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да сключи съглашение с трето лице за встъпване на третото лице като съдлъжник 
по договора за кредит. Ако БАНКАТА одобри съглашението за встъпване, то не може да бъде отменено или изменено 
без нейно съгласие.  
30.5. С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава изричното си писмено съгласие БАНКАТА да 
сключи в своя полза и за своя сметка застраховка срещу риска неплащане на дължимите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
суми (застраховка срещу финансов риск) при избран от БАНКАТА застраховател и при договорени от БАНКАТА 
условия. В случай на плащане на обезщетение от застрахователя по застраховката при настъпило застрахователно 
събитие, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е съгласен застрахователят да встъпи в правата на БАНКАТА и да упражни регрес 
срещу него.  
 
Съдлъжник  
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Чл.31.1. Отпада.  
31.2. Отпада.  
31.3. Отпада.  
31.4. Отпада.  
Чл.32.1. Отпада.  
32.2. Отпада.  
 
Декларации  
Чл.33.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира и гарантира, че към датата на сключване на Договора за кредит:  
33.1. Информацията, която е предоставил на БАНКАТА при кандидатстване за кредита, е вярна и пълна и не е 
пропуснал да информира БАНКАТА относно съществени факти от значение за отпускането на кредита;  
33.2. Не е страна по съдебни, арбитражни или административни производства, включително по дела, заведени от 
Европейската комисия и не са му известни други предстоящи или възможни претенции към него, които биха могли да 
окажат съществено неблагоприятно въздействие върху стопанската му дейност, нито предстоящи събития, които биха 
могли да му попречат да изпълняват задълженията си по Договора за кредит , както и че общият размер на 
исковете/претенциите по тях надхвърля общо за всички дела BGN 500 000.00 /петстотин хиляди лева/;  
33.3. Срещу него и/или срещу имуществото му няма заведени изпълнителни дела, които биха затруднили 
изпълнението на задълженията му по Договора за кредит или образувано производство за обявяване в 
несъстоятелност;  
33.4. Не са налице нормативни актове или актове на компетентни органи, имащи отношение към дейността му, които 
препятстват изпълнението на Договора за кредит и договорите за учредяване на обезпеченията;  
33.5. Притежава всички необходими лицензи, разрешения, удостоверения и други документи, необходими за 
извършване на дейността му в съответствие с българското законодателство или чуждо такова;  
33.6. Представените в БАНКАТА баланси и финансови отчети, отразяват вярно и пълно финансовото му състояние към 
датата, за която се отнасят и междувременно не са настъпили съществени промени във финансовото му състояние;  
Чл.34. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява, че направените декларации ще се считат валидни и препотвърдени към 
всеки момент от действие на договора, като в случай, че настъпят промени в декларираните обстоятелства, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно и писмено да уведоми БАНКАТА.  
Случаи на неизпълнение  
Чл.35. За случай на неизпълнение ще се счита всяко неизпълнение на условия и задължения, заложени в този договор 
и в тези „Допълнителни права и задължения“. Неизпълнение по кредита представлява и всеки един от посочените по-
долу случаи:  
35.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не използва предоставеният му от БАНКАТА кредит за целта, за която му е бил 
отпуснат;  
35.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не погаси в срок частично или напълно която и да е погасителна вноска и/или дължима 
лихва, такса и комисион по кредита;  
35.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предостави или декларира неверни сведения във връзка със сключването и 
изпълнението на Договора за кредит и/или свързаните с него договори;  
35.4. Откриване на производство по ликвидация или подаване на молба за откриване на производство по 
несъстоятелност или постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност.  
35.5. Отпада 
35.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпадне в просрочие при изпълнение на задълженията си спрямо трети лица, което 
може да затрудни обслужването на кредита;  
35.7. При започване от трети лица на индивидуално принудително изпълнение и/ или обезпечително производство в 
размер повече от BGN 150 000 /сто и петдесет хиляди лева/ срещу КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, което може да затрудни 
обслужването на кредита и/ или в случай, че задължението предмет на индивидуално принудително изпълнение е 
останало непогасено повече от 6-месеца от образуване на принудителното изпълнение. 
35.8. При започване от трети лица на принудително изпълнение срещу предоставеното като обезпечение по кредита 
имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или на длъжниците по обезпечението, както и при предявяване на искове от 
трети лица по повод обекта на обезпечение или при налагане на обезпечителна мярка (възбрана, запор и други) върху 
обекта на обезпечение (включително, но не само, за обезпечаване на бъдещ иск). 
35.9.  Настъпят промени в правния статус или при други обстоятелства, свързани с дейността на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които БАНКАТА, в зависимост от вида на задълженията, поети от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
съгласно чл. 27.8, чл. 27.12 и чл. 28.1 от настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ е трябвало да бъде 
уведомена. 
35.10. Отпада  
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35.11.  КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изпълни, които и да е свои задължения към БАНКАТА и/или дружества от групата 
на Кей Би Си (KBC) по други настоящи и бъдещи договори за кредит/за предоставяне на финансиране, включително, 
но не само Договори за кредит/заем/лизинг/факторинг/ трежъри сделки и други договори, сключени с БАНКАТА или 
дружества от групата на Кей Би Си (KBC), когато тези задължения станат изискуеми. 
35.12. Отпада;  
35.13. Отпада;  
35.14. Отнемане (ограничаване или прекратяване) на лиценз, съгласие или разрешение от държавен или друг орган, 
необходими за осъществяване на предмета на дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или изпълнението на Договора за 
кредит и/или приложенията към него.  
35.15 БАНКАТА прецени в съответствие с чл. 27.13 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ че 
изпълнението на инвестиционните програми на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ посочени в чл. 27.13 от този раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ може да затрудни изпълнението на паричните задължения на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и последният не спре/прекрати инвестиционната програма в срока, предоставен от БАНКАТА.  
35.17. Когато с определено имущество се обезпечават кредити, предоставени от БАНКАТА на повече от един 
кредитополучател (или повече от един кредит, ползван от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ), при предсрочна изискуемост на 
който и да е от тях, БАНКАТА има право по своя преценка да направи предсрочно изискуеми кредитите и на 
останалите кредитополучатели, съответно останалите кредити на същия кредитополучател, дори те да се обслужват 
редовно.  
 
Права на БАНКАТА в случай на неизпълнение  
Чл.36. В случай на неизпълнение БАНКАТА има право:  
36.1. Да откаже, да спре временно или да преустанови напълно и незабавно предоставянето на средствата по кредита 
или други банкови инструменти на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/, а в случай на незапочнало усвояване на суми по кредита, 
БАНКАТА има право едностранно да прекрати настоящия договор. 
36.2. В случай на възникване на някой от случаите по чл. 35.2, чл.35.6, чл.35.11 и чл.35.15 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ срок за изпълнение, 
който е не по-малко от един месец. В случай, че след изтичане на посочения срок КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
продължава да е в неизпълнение, кредитът става незабавно изискуем в пълен размер. В случай на възникване на 
някой от случаите по чл. 35.1, чл.35.3, чл.35.4, чл.35.7, чл.35.8, чл.35.9, чл.35.14 и чл.35.17 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, БАНКАТА няма да дава срок на изпълнение и кредитът ще се счита за 
предсрочно изискуем, считано от датата на получаването от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на писменото уведомление от 
БАНКАТА за обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер; 
36.3. Да пристъпи към служебно събиране на всички дължими суми от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
БАНКАТА по реда, предвиден в настоящия договор. 
36.4. Да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от всяко едно или от всички предоставени 
обезпечения, както и от цялото имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда, предвиден в действащото 
законодателство. 
 
Банкова гаранция  
Чл.37. отпада.  
Чл.38. отпада  
Чл.39. отпада 
 
Защита на личните данни  
Чл.40. БАНКАТА обработва личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица, получени или 
генерирани във връзка със сключване на Договора за кредит на основание и в съответствие със Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).  
Чл.41.Личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите го лица се обработват от БАНКАТА или от 
лица, на които тя законосъобразно е предоставила обработването им. В процеса по обработване се спазва строга 
конфиденциалност и се прилагат необходимите организационни и технологични мерки за защита на данните. 
Обработването се осъществява основно с цел законосъобразно обслужване на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ във връзка с 
изпълнение предмета на договора за кредит.  
С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице декларира, че е запознат с 
документа Информация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен на интернет сайта на БАНКАТА 
www.ubb.bg и в банковите салони. Посоченият документ съдържа информация за:  
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- ОББ АД като администратор на лични данни;  
- координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните в БАНКАТА;  
- основанията за обработване на личните данни;  
- категориите лични данни, свързани с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, които БАНКАТА обработва; 
- целите, за които личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица могат да бъдат 
обработвани от БАНКАТА; 
- получателите, на които личните данни могат да бъдат предоставени; 
- правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице може да ги упражни; 
- сроковете за съхранение на данните. 
 
Уведомления  
Чл.42. Всички уведомления и изявления във връзка с Договора за кредит трябва да бъдат направени в писмена форма 
и подписани собственоръчно или, когато законът и вътрешните правила на банката позволяват това, с квалифициран 
електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и 
Регламент (ЕС) № 910/2014 /КЕП/ и се изпращат по посочени в Индивидуалния договор адреси на страните.  
42.1 Кореспонденцията между страните във връзка с Договора за кредит, включително и уведомления и изявления по 
чл. 42, които са подписани с КЕП могат да бъдат изпращани по електронна поща на електронните адреси посочени в 
настоящия договор за кредит. Кореспонденция, включително и уведомления и изявления по чл. 42, които са подписани 
с КЕП, изпратени от или до електронни адреси различни от тези, които са посочени в индивидуалния договор се 
приема, че на са получени от страната, до която са адресирани, както и не произвеждат действие и не подлежат на 
изпълнение.  По електронна поща не може да бъде разменяна информация относно пароли и кодове за достъп до 
системи и устройства  и други персонализирани защитени данни за достъп до такива системи и устройства. 
Информацията относно номер на банкови сметки или относно промяна на адрес на електронна поща следва да бъде 
потвърдена по телефона или по друг втори канал. Банката, по своя преценка, може да поиска потвърждение по втори 
канал и за всяка друга информация, получена по електронна поща. 
42.2 Всяка страна по кредитната сделка е длъжна да пази персонализираните защитни характеристики (пароли, кодове 
за достъп и други) на използваните от тях устройства за достъп до електронните им пощи, както и да ги защити от 
неоторизиран достъп, като БАНКАТА не носи отговорност в случай на изпратено и достигнало до нея неавтентично 
и/или невярно съобщение, произхождащо от изрично посочен в договора електронен адрес, като БАНКАТА приема 
тези съобщения за автентични и верни. 
Чл.43. Кредитополучателят се задължава незабавно и писмено да уведоми Банката при промяна на посочените си в 
договора адреси, информация за контакт и адрес на електронна поща. В противен случай, всички съобщения, 
изпратени на посочените в договора адреси, се считат за получени от него. 
Задължение за конфиденциалност  
Чл. 44.БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължават да пазят търговските, деловите и банковите тайни на 
другата страна, които са й поверени от нея и/или са й станали известни във връзка с изпълнението на сключения 
Договор за банков кредит, включително и след прекратяването му, освен в предвидените от закона случаи. 
 
Допълнителни условия  
Чл.45.1 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички такси, комисиони и други разходи, свързани със 
сключването, регистрирането и изпълнението на настоящия Договор; за извършването на независими експертни 
оценки, вкл. актуализацията им и за учредяването, вписването, изменението, подновяването и заличаването на 
обезпечението, включително съхранението, управлението на последното, съгласно условията на настоящия Договор и 
всички други разходи във връзка с обезпечаването, цялостното обслужване и погасяване на кредита.  
45.2. Размерът на таксите и комисионите, които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА се определя съгласно 
Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД („ТТКБК ” или „Тарифа“), освен ако не са договорени 
други в настоящия договор. В случай на промяна на размера на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, 
считано от датата на влизането на промяната в сила, размерът на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, ще 
се счита за автоматично променен, в съответствие с приетите изменения. БАНКАТА си запазва правото да променя 
ТТКБК, за което КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се счита за уведомен, с обявяване на промените в банковите салони на 
БАНКАТА и/или на електронната страницата на БАНКАТА  
На електронния адрес на БАНКАТА www.ubb.bg на специално обособено информационно поле, по всяко време е 
достъпна Тарифата и всяка друга информация важна за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. БАНКАТА създава условия 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да се информира за актуалната Тарифа и промените в нея, както и да провери в архивната 
част всички извършени предходни промени, като БАНКАТА гарантира непромененото възпроизвеждане на 
съхранената информация.  
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Чл.46. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не осигури плащането на някоя от разноските по предходния член, 
БАНКАТА, въз основа на даденото й по силата на настоящия договор съгласие и нареждане от страна на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, извършва плащане на неплатените разходи от името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, от сметките 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА по съответните сметки, по които за конкретния случай следва да бъде 
извършено плащането.  
Чл.47. В случай че по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ няма достатъчно налични суми за плащане по реда на 
предходния член или по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ са наложени запори, които не могат да бъдат 
удовлетворени от наличните суми по сметките, БАНКАТА извършва от свое име и със свои средства, въз основа на 
даденото с настоящия Договор съгласие и нареждане от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, плащане или доплащане 
на неплатените разходи и разноски.  
Чл.48. При плащане от БАНКАТА на сумите по и при условията на предходния член, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да заплати и възстанови на БАНКАТА на първия работен ден, следващ деня на извършване на плащането, 
всички платени от нея суми.  
Чл.49. Платените от БАНКАТА суми по чл. 48, представляват разходи и разноски по обезпечаване, обслужване и 
погасяване на кредита, платени от БАНКАТА, които в случай, че не бъдат възстановени на БАНКАТА при условията на 
и в срока по чл. 48, БАНКАТА възстановява по един от двата начина, а именно:  
1. Като събере, въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие, сумите от която и да е от неговите 
сметки открити в БАНКАТА.  
2. При удовлетворяване на БАНКАТА по предвидения в закона ред от учреденото обезпечение по Договора за кредит.  
Чл.50.Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на Договора за кредит, се решават със съвместните 
усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.  
Чл.51. Към неуредените изрично въпроси в Договора за кредит се прилагат съответните правила на действащото 
българско гражданско и търговско законодателство. Влезлите в сила след подписването на Договора за кредит 
изменения в нормативните актове, засягащи предоставянето, ползването и издължаването на кредита, имат 
задължителна сила за страните.  
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка договаряща се страна. 
 
ЗА БАНКАТА:  ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ: 
 
 
 
............................................................. 
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
 
 
........................................................... 
ХРИСТИНА ФИЛИПОВА 
ПРОКУРИСТ  

  
 
 
............................................................ 
ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ 
УПРАВИТЕЛ 
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ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ 
№ ... / .................2020 г. 

 
Днес, ....................2020 г., между: 
 
“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ 
№ 89Б, представлявано от: СВЕТЛА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА - Изпълнителен директор и ХРИСТИНА АТАНАСОВА 
ФИЛИПОВА - Прокурист, от една страна, наричана за краткост “БАНКАТА” или “ОББ“ АД, 
и 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, 
гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Прилеп“ № 33, представлявано от: ВАЛЕНТИН ДОНЕВ ВЪЛКАНОВ – 
Управител, ЕГН 5804161146, от друга страна, наричана за краткост “КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”, 
 
на основание Закона за кредитните институции и останалите нормативни актове, регламентиращи кредитната дейност, 
по повод писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за предоставяне на кредит, се сключи настоящият договор, като 
страните постигнаха съгласие за следното: 
 
I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА 
1.1. Цялостната уредба на отношенията между БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се съдържа в този договор 
/Индивидуален договор/. 
 
II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
2. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банков кредит при посочените по-долу параметри и условия, а 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да го ползва съобразно договореното и да го върне в срок, ведно с дължимите 
лихви, такси и комисиони и да изпълни всички условия по този договор, както следва: 
 

2.1. Вид на кредита Инвестиционен кредит 
 

2.2. Размер и валута 
 

EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет хиляди евро/. 
 

2.3. Цел За рефинансиране на кредит, предоставен на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от Kommunalkredit 
Austria AG/Комуналкредит Аустриа АГ с VAT № ATU69887615 
 

2.4. Срок за усвояване 
 

До 31.12.2020г. След изтичане на този срок, ангажиментът на БАНКАТА за предоставяне 
на неусвоените суми от кредита се прекратява. 
 

2.5. Условия и начин на 
усвояване: 

- След изпълнение условията за усвояване съгласно настоящия Договор за кредит; 
- Чрез разплащателна сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА; 
- По писмено искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, придружено от разходно - оправдателни 
документи, удостоверяващи целевото изразходване на средствата. 
 

 
 
 
2.6. Лихви 
 
2.6.1. Годишен лихвен 
процент върху редовна 
главница 

Плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на 
договора плюс 1.74 /едно цяло седемдесет и четири/ пункта надбавка годишно, но не по-
малко от 1.74 % /едно цяло седемдесет и четири процента/ годишно. 
Тримесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в чл. 5 от Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. 
 

 
 

2.6.2. Годишен лихвен 
процент при просрочие  
 

Формира се от годишния лихвен процент по чл. 2.6.1 плюс наказателна надбавка от 5 
/пет/ пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. или 2.9.3. от настоящия 
договор. 
 

2.6.3. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 

Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с увеличен с 0.1 /нула цяло и една 
десета/ пункта. 
В случай на нарушение, на което и да е условие по чл. 2.9.4 от настоящия договор, 
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задължения по чл. 2.9.4. 
 
 
 
 
 
2.6.4. Санкционен годишен 
лихвен процент при 
неизпълнение на 
задължения по чл. 2.9.5. 
 

БАНКАТА ще изпрати предупредително писмено уведомление до 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предоставящо разумен срок за корекция - от 1 месец. В случай 
на продължаване на неизпълнението след този период, БАНКАТА ще има право да 
олихвява дълга по кредита със санкционния лихвен процент, посочен по-горе в 
настоящия чл. 2.6.3. 
 
Годишният лихвен процент по чл. 2.6.1., увеличен с 0.1 /нула цяло и една десета/ пункта. 

2.7. Такси и комисиони 
 
2.7.1. Такса за разглеждане 
на молбата за кредит 
 

 
 
Не се дължи. 
 

2.7.2. Такса за управление 
на кредита 

 

- 0.25 % / нула цяло двадесет и пет стотни процента/ върху сумата на кредита, дължима 
преди първо усвояване по кредита. 
 

2.7.3. Такса за предсрочно 
погасяване 
 

- 2.00 % /два процента/ върху предсрочно погасяваната сума, дължима при 
рефинансиране на кредита от друга финансова институция, включително при предсрочно 
погасяване със заемни средства, предоставени на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от трети 
лица; 
- 0.00 % /нула процента/ върху предсрочно погасяваната сума, дължима при погасяване, 
извършено със собствени средства, които са генерирани в резултат на обичайната 
търговска дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, или със средства от продажба на 
собствени активи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, освен ако продажбата е извършена към 
свързано лице по смисъла на §1, от ДР на ТЗ или §1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ. 
 

2.7.4. Такса ангажимент 
 
2.7.5. Други такси и 
комисиони /такса за 
предоговаряне/ 
 
2.7.6.  
 
2.8. Срок и начин на 
погасяване 
 

Не се дължи. 
 
Съгласно Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД. 
 
 
 
Платените по настоящия договор такси и комисиони не подлежат на възстановяване. 

2.8.1. Краен срок за 
издължаване на кредита 
 

31.05.2022г. 

2.8.2. Начин на погасяване – съгласно погасителни планове, както следва: 
2.8.2.1. ……….. /………/ равни месечни погасителни вноски по главница, всяка една в размер на EUR 102 250.00 /сто и 
две хиляди двеста и петдесет евро/, дължими на 30-то число на всеки месец, считано от ………г. до 31.05.2022г. 
включително. 
2.8.2.2. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не е усвоил цялата сума от кредита по чл. 2.2. за съответния лимит, с 
неусвоената сума се намалява/т най- далечна/ите погасителна/и вноска/и по погасителен план за съответния лимит. 
 
2.9. Заплащане на лихви и санкции 
2.9.1. Лихвата по чл. 2.6.1. се дължи и заплаща ежемесечно на 30-то число, като при неиздължаването й в срок, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща върху неиздължената част от лихвите годишен лихвен процент за просрочие, 
посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.2. При неспазване на договорения погасителен план за издължаване на кредита или при неспазване на уговорения 
в чл. 2.8.2. начин на погасяване, непогасената част от главницата ще се олихвява с годишен лихвен процент за 
просрочие, посочен в чл. 2.6.2. 
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2.9.3. В случай на обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер, БАНКАТА начислява върху 
просрочената част от дълга /в това число главница и лихви/ годишен лихвен процент за просрочие, посочен в чл. 2.6.2. 
2.9.4. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на следните негови задълженията по Раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, а именно за представяне в БАНКАТА на счетоводни баланси, отчети за 
приходите и разходите и отчети за паричните потоци на дружеството, съгласно счетоводните стандарти избрани от 
дружеството  – КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ; за представяне на декларации за свързани лица; кредитът се олихвява със 
санкционния годишен лихвен процент по чл. 2.6.3. до приключване на лихвения месец, през който са представени 
изискуемите документи, респективно са изпълнени договорените задължения/условия. Наложената санкция не 
освобождава КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му да изпълни съответните условия и/или да представи 
изискуемите документи. 
2.9.5. При неизпълнение в срок, от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на което и да е от задълженията му по чл. 4.1.2, 
чл. 4.2.1, чл. 4.2.2, чл. 4.2.3 и чл. 4.2.4 от раздел IV от Договора за кредит БАНКАТА ще изпрати предупредително 
писмо до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, като го информира за нарушението и предоставя разумен срок за коригиране на 
нарушението /от 2 /два/ месец за неизпълнение на чл. 4.1.2;  от 1 /един/ месец за неизпълнение по чл. 4.2.3 и 4.2.4 и от 
12 /дванадесет/ месеца за неизпълнение на чл. 4.2.1 и чл. 4.2.2. В случай на продължаващо неспазване, БАНКАТА ще 
има право да увеличи лихвения процент по договора за кредит със санкционен годишен лихвен процент, в размер на 
годишният лихвен процент по чл. 2.6.1, увеличен с 0.1 /нула цяло и една десета/ пункта за всяко неизпълнение до 
приключване на лихвения месец, през който са представени изискуемите документи, респективно са изпълнени 
договорените задължения/условия. Наложената санкция не освобождава КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от задълженията му 
да изпълни съответните условия и/или да представи изискуемите документи. 
2.9.6. С подписване на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е уведомен за увеличаването на лихвата в 
случаите по чл. 2.9.4 и по чл. 2.9.5, като БАНКАТА изпраща последващо уведомление до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за 
това. 
 
III. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ  
3.1. За обезпечаване на вземанията на БАНКАТА по кредита /в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други 
разноски/, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ учредява: 
 
3.1.1. Първи по ред или само след предходен в полза на БАНКАТА особен залог в полза на БАНКАТА върху всички 
настоящи и бъдещи вземания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ във всеки един момент от действието на Договора за кредит, 
представляващи всички собствени приходи на ВиК Варна, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други. 
 
3.1.2. Първо по ред или само след предходно в полза на БАНКАТА финансово обезпечение по смисъла на Закона 
за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху 
вземания в размер на EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет хиляди евро/ с право на ползване върху 
вземания по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити и откривани в БАНКАТА, включително, но не само и по 
сметка с IBAN BG39 UBBS 8888 1000 0337 08 в лева, а така също и по всички сметки в други банки, открити и откривани 
от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в това число, но не само по следните сметки, открити при: 
- „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с ЕИК 831447150, както следва: 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 00, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG76 CECB 9790 1406 1242 01, BIC: CECBBGSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG67 CECB 9790 1006 1242 02, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG40 CECB 9790 1006 1242 03, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG13 CECB 9790 1006 1242 04, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 CECB 9790 1006 1242 05, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG56 CECB 9790 1006 1242 06, BIC: CECBBGSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG24 CECB 9790 1006 1242 07, BIC: CECBBGSF, открита в лева. 
- „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 128001319, както следва: 
сметка с IBAN: BG30 BUIN 7006 1425 0601 11, BIC: BUINBFSF, открита в евро; 
сметка с IBAN: BG80 BUIN 7006 1025 0601 17, BIC: BUINBFSF, открита в лева; 
сметка с IBAN: BG83 BUIN 9561 1000 1609 71, BIC: BUINBFSF, открита в лева. 
- „Банка ДСК“ ЕАД с ЕИК 121830616, както следва: 
сметка с IBAN: BG87 STSA 9300 1506 0338 13, BIC: STSABGSF, открита в лева. 
- „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, както следва: 
сметка с IBAN: BG57 UNCR 7000 1521 4089 30, BIC: UNCRBGSF, открита в лева. 
- „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 000694749, както следва: 
сметка с IBAN: BG19 BPBI 8170 1606 3965 51, BIC: BPBIBGSF, открита в лева. 
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При откриване на нова сметка в някоя от горепосочените банки и/или откриване на нова сметка в друга банка, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури отбелязване на залога по реда на ЗДФО-по-горе по сметките в тези 
банки. 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да представи и представя и за в бъдеще в БАНКАТА и входирани Съгласия за 
директен дебит за плащане по искане на ОББ АД, представени пред/входирани във и приети от всички други банки, в 
които има открити понастоящем банкови сметки, а така също и при отриване на нови сметки, с текст одобрен от ОББ 
АД. 
 
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
4.1. Допълнителни условия за усвояване 
4.1.1. Тъй като кредитът е предоставен с цел рефинансиране на кредитни задължения към банка Kommunalkredit 
Austria AG/Комуналкредит Аустриа АГ с VAT № ATU69887615, обезпечени със залог върху имуществото, прието като 
обезпечение от БАНКАТА, усвояване се допуска при наличие на предхождащ особен залог с рег.№ 2012100301672, 
вписан в Централния регистъра на особените залози в полза на тази банка, но само след представяне на документ/и, 
изходящ/и от БАНКАТА – първи кредитор, който/които съдържат следните задължителни реквизити: данните на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, точна индивидуализация на рефинансираното му кредитното правоотношение с посочване на 
вида на кредита, номер на договора, актуалния размер на дълга (вкл. дали има просрочени суми), предмет на 
рефинансирането, в т.ч. главница, лихви, такси и комисиони, дължими, за да бъде погасен окончателно кредитът. 
4.1.2. В срок до 30 (тридесет) дни от рефинансиране на задължението към БАНКАТА-първи кредитор, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури заличаване на обезпеченията, дадени пред Kommunalkredit Austria 
AG /Комуналкредит Аустриа АГ и да представи удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че БАНКАТА фигурира 
като първи по ред заложен кредитор по отношение на заложеното имущество и не са налице каквито и да било други 
тежести, които го обременяват. 
4.1.3. Представяне на подписано от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и входирано при Управляващия орган /УО/ писмо във 
връзка  Административен договор № Д-34-81/24.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, в което да е дадено нареждането на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към УО 
за плащане от УО на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административния 
договор по специалната сметка/ сметка за Проекта на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, разкрита при ОББ АД, към която ще 
бъдат насочвани всички плащания в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от безвъзмездната финансова помощ по и във 
връзка с Проекта, съгласно Административния договор. 
4.1.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава в предвидените по закон случаи да проведе обществена поръчка за 
избор на обслужващ банки и в случай на спечелването им от БАНКАТА да разкрие разплащателна сметка/сметки при 
ОББ АД и да я/ги публикува официално на уебсайта си, като сметка/сметки за получаване на плащания от страна на 
своите клиенти. 
 
4.2. Допълнителни задължения и условия 
4.2.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да поддържа коефициент за покритие на дълга, изписвано на английски 
език като “Debt Service Coverage Ratio” или само „DSCR“, представляващ печалбата преди данъци, лихви и 
амортизации (EBITDA) към сумата на всички банкови задължения за следващата година (главници плюс лихви), без да 
се включва главницата, свързана с оборотните кредити, предоставени на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от БАНКАТА, на 
ниво не по-малко от 1.4 /едно цяло и четири десети/. 
4.2.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да поддържа съотношение на собствен капитал към сумата на активите 
на нива не по – малко от 10 % /десет процента/. 
4.2.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, считано от датата на подписване на настоящия договор, да не навлиза в 
нови кредитни взаимоотношения с други финансови институции, без предварителното писмено съгласие от страна на 
БАНКАТА. 
4.2.4. В случай, че Договорът с Асоциацията по ВиК не бъде подновен до месец март 2031г., КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
ще бъде в неизпълнение по договора и кредитът може да бъде обявен за предсрочно изискуем след отправено 
едномесечно  писмено уведомление от БАНКАТА до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
4.2.5. При настъпване на случаи на неизпълнение по чл. 35 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ 
и съгласно раздели I до IV включително от този договор се прилагат правата на БАНКАТА в случай на неизпълнение 
съгласно чл. 36 от раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, в това число, но не само, БАНКАТА може 
да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от  
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
4.2.6. Към въпросите и условията за ползване на кредита, които не са уредени изрично с раздели I до IV включително  
от настоящия договор, се прилага приетите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ условия в раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, които са неразделна част от настоящия договор, както и разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 
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4.2.7. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават със съвместните 
усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния за това български съд. 
4.2.8. Уведомленията между страните се извършват на адресите, посочени в титулната част на настоящия договор. 
4.2.9. Всички приложения, анекси и споразумения във връзка с тълкуването, изпълнението, действието и 
прекратяването на настоящия договор се подписват от страните и са неразделна част от него. 
 
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл.1.Настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ уреждат отношенията, възникващи по повод бизнес 
кредити, включително овърдрафти и кредитни линии и по повод банкови гаранции и поръчителство по Закона за 
митниците, предоставяни от БАНКАТА.  
Чл.2. Под „Договор за кредит” в настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ следва да се имат предвид 
настоящия Индивидуален договор за кредит, съдържащи конкретните параметри по кредитната сделка, ведно с тези 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“.  
 
Условия за усвояване на кредита  
Чл.3.1. Суми от кредита се усвояват след изпълнение на условията по-горе и на следните условия:  
3.1.1. договорените обезпечения са учредени по надлежния ред, което е установено, както следва:  
3.1.1.1. за особен залог – с представяне на потвърждение за вписване в съответния регистър по ЗОЗ и представяне на 
следните удостоверения:  
а)Удостоверение от Централния регистър на особените залози при Министерство на Правосъдието, от което да е 
виден вписания особен залог в полза на БАНКАТА и липса на предходни незаличени тежести върху обекта на 
обезпечение в полза на други кредитори или трети лица различни от БАНКАТА;  
3.1.1.2. за финансовото обезпечение – сключен договор за залог на вземания по банкови сметки по реда на ЗДФО и 
нотариално заверен препис на договора, както и доказателства, че договорът за финансово обезпечение е отбелязан 
по банковите сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в други банки, в които са открити сметки, вземанията по които са 
предмет на финансово обезпечение в полза на БАНКАТА. 
3.1.2. заплатени са дължимите такси и комисиони;  
3.1.3. отпада;  
3.1.4. представено/и е/са на Удостоверение/я по чл. 87 от ДОПК, от което/ито да е видно, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
/собственикът на обезпечението няма/т публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение;  
3.1.5. представен е Протокол с решения на компетентния орган на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ за ползване и/или 
обезпечаване на кредита.  
3.2. При инвестиционен кредит, след изтичане на договорения в този договор срок за усвояване, ангажиментът на 
БАНКАТА за предоставяне на неусвоената част от кредита се прекратява. В този случай кредитът се счита за 
разрешен и отпуснат до размера на действително усвоените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ суми, а погасителният план се 
променя, като неусвоената сума се приспада от последните погасителни вноски и се намалява съответно срокът на 
договора.  
 
Лихви, такси и комисиони  
Чл.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща лихви, такси и комисиони по кредита/за издаване на банкови гаранции/ за 
откриване на акредитиви , определени по размер, вид и в срокове в настоящия договор, като лихвите по кредит се 
начисляват от датата на първо усвояване върху реално усвоената сума. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща и такси и 
комисиони за извършване на банкови операции по повод кредита, включително по обслужването му съгласно 
Тарифата на БАНКАТА, която КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ с подписването на този договор приема за задължителна в 
актуалната й редакция към момента на извършване на операцията. БАНКАТА може да не извърши дадена операция 
преди заплащането на съответната такса или комисион.  
Чл.5. При лихвен процент, определен на база EURIBOR, за действащ тримесечен EURIBOR се приема индексът, 
публикуван в 11.00 GMT / 11.00 CET / в 11.00 EET от оторизирания администратор на съответния индекс на страницата 
на официален източник на данни (информационни системи Thomson-Reuters или Bloomberg, официални интернет 
страници на администраторите, или други легитимни източници на последния работен ден на всеки месец и важи за 
целия следващ месец. В почивните дни, оставащи до края на календарния месец, дългът се олихвява с лихвен 
процент за действащия месец.  
Чл. 6. В случаите на кредити, предоставяни от БАНКАТА с ресурс на Европейската инвестиционна банка по реда и в 
изпълнение на съответни Финансови договори, сключени между Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и БАНКАТА, 
при лихва, определена на база шестмесечен EURIBOR, шестмесечният EURIBOR, въз основа на който е определен 
плаващият лихвен процент в Индивидуалния договор е този публикуван в 11.00 CET от оторизирания администратор 
на индекса на страницата на официален източник на данни, на последния работен ден от месеци юли и януари на 
всяка година, закръглен до втория знак след десетичната запетая. 
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В случай, че в някой от посочените дни няма съответна котировка, шестмесечен EURIBOR на БАНКАТА е лихвеният 
процент, определен на същата страница в първия следващ ден, когато има необходимите котировки. Банката прилага 
новите стойности на шестмесечен EURIBOR при формиране на плаващата лихва по кредита от дати 01 август и 01 
февруари на съответната година, като при промяна на курса не се сключва анекс към Индивидуалния договор. 
Чл.7. При лихва, определена на база референтен лихвен процент на ОББ /РЛП/ и договорена надбавка, стойността на 
РЛП се изчислява ежемесечно до последния работен ден на предходния месец, съобразно методика на БАНКАТА, 
публикувана на интернет страницата на БАНКАТА www.ubb.bg. 
Новата стойност на РЛП е валидна от първо до последно число на следващия месец. 
Чл.8. Стойностите на съответните LIBOR/EURIBOR/РЛП са налични в банковите салони и на интернет страницата на 
БАНКАТА www.ubb.bg.  
При отрицателна стойност на съответния LIBOR/EURIBOR/ РЛП/ друг индекс ползван от БАНКАТА, същият се счита за 
0% (нула процента), а крайният лихвен процент по кредита не може да бъде по-нисък от фиксираната надбавка, ако 
има такава, или от определения минимален размер на лихвения процент в индивидуалния договор.  
Чл. 9.1.1. При условие, че бъде преустановено изчислението и публикуването на LIBOR/EURIBOR/друг индекс ползван 
от БАНКАТА, плаващият лихвен процент ще продължи да се формира, като вместо този индекс ще се ползва РЛП, 
чийто размер, методиката, формула за изчисляване ще бъдат оповестени на интернет страницата й.  
Чл. 9.1.2. На датата на отпадане на LIBOR/ EURIBOR/ друг индекс ползван от БАНКАТА, размерът на годишния лихвен 
процент по кредита /лихвена база плюс надбавка/, формиран въз основа на РЛП, ще бъде не по-голям от стойността на 
годишния лихвен процент, който КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е дължал към последния ден, в който съответния индекс е 
бил публикуван. Този лихвен праг се въвежда, за да даде възможност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да съобрази 
бъдещите си решения и действия с наложеното от пазара изменение и отпада при следващата котировка на 
референтния лихвен процент, извършена съгласно методиката за определянето му.  
Чл.9.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дават своето изрично съгласие при условие, че е настъпила хипотезата по чл. 9.1.1 от 
този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, лихвата по Индивидуалния договор да се изчислява по 
посочения в чл. 9.1.2. от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ начин – РЛП на БАНКАТА плюс 
надбавка .  
Чл.10. При начисляване на лихвите, месецът се брои за 30 /тридесет/ дни, а годината – за 360 /триста и шестдесет/ 
дни.  
Чл.11.При неизпълнение на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за заплащане в срок на дължимите вноски и/или 
лихви по кредита, както и при обявяване на кредита за предсрочно изискуем, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на 
БАНКАТА годишен лихвен процент при просрочие, определен по размер в Индивидуалния договор, като наказателна 
лихва (неустойка) се начислява за всеки ден на забавата до окончателното изплащане на просрочената сума.  
 
Погасяване на кредита  
Чл.12.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ безусловно приема, че задълженията му към БАНКАТА ще бъдат погасявани в 
следната поредност: разноски, такси и комисиони, лихви, главница (като просрочените от съответния вид задължения 
се погасяват с предимство). В случай, че кредитът е станал предсрочно изискуем или е допуснато просрочие, страните 
се съгласяват, че БАНКАТА има право по своя преценка едностранно и без да уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да 
променя поредността за погасяване на кредита, включително при погасяване чрез служебно събиране и/или директен 
дебит от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
12.2.При наличие на достатъчно средства по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и при отсъствие на правни пречки, 
на определените в Индивидуалния договор падежни дати, БАНКАТА събира служебно средствата за погасяване на 
кредита въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие в този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА 
И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“. Погасяването на кредита се счита за валидно извършено от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
постъпване на дължимите суми по сметка на БАНКАТА. При неиздължаване на която и да е анюитетна 
вноска/погасителна вноска по главницата, дължима лихва, такса или комисион, или при неспазване на определените 
лимити при револвираща кредитна линия, БАНКАТА може да упражни което и да е или едновременно всички от 
правата си по чл. 36 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
Чл.13. След депозиране на молба до БАНКАТА, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да погасява кредита предсрочно, 
преди настъпване на падежите му, определени в Индивидуалния договор, съответно – може да прекрати предсрочно 
кредит-овърдрафт/револвираща кредитна линия или да намали предсрочно максимално допустимият размер на 
дебитното салдо по кредитиращата сметка, за което заплаща комисион за предсрочно погасяване/прекратяване на 
овърдрафта/револвиращата кредитна линия в размер, определен в Индивидуалния договор. При частично предсрочно 
погасяване на главницата по кредита, предсрочно погасяваната сума е за сметка на последните по време погасителни 
вноски, като съответно се намалява срокът на договора, освен ако не бъде договорен друг начин, по който ще се 
извършва предсрочното погасяване.  

http://www.ubb.bg/
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Чл.14. При използване или погасяване на кредита във валута, различна от тази, посочена в Индивидуалния договор, 
което предполага арбитражни операции, съгласно курсовете купува/продава на БАНКАТА за деня, евентуалните 
курсови разлики са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Приспадане на данъци  
Чл.15. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да извършва намаление или удръжки от сумите, дължими на БАНКАТА по 
кредита с оглед данъци, такси, комисиони и др. В случай, че закон предвиди да бъдат извършвани удръжки за данъци 
от дължимите по кредита суми, то сумите се увеличават съответно, така че БАНКАТА да получи нетния размер на 
сумата, която би получила, ако не се налагаше намаляване или удържане.  
 
Служебно събиране на вземанията  
Чл.16. Подписването на Договора за кредит представлява предоставяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на 
предварително и изрично съгласие за служебно събиране на задълженията му към БАНКАТА, въз основа на което 
БАНКАТА събира в деня на съответния падеж „или след него, изискуемите суми по кредита, като задължава служебно 
всички негови банкови сметки (разплащателни, депозитни и др.) в национална и чуждестранна валута в БАНКАТА, 
включително, когато това е необходимо, чрез откупуване и конвентиране на валутата по курса на БАНКАТА в деня на 
операцията и с право да разваля преди падежа им срочни депозити на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, с произтичащите от 
това негативни последици по отношение на прилаганата по депозита лихва, уговорени в договора за депозит. След 
погасяване на изискуемите суми, остатъкът от средствата по депозита се олихвява с действащата към момента лихва 
по разплащателна сметка; 
Чл.17.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предоставя на БАНКАТА правото да определи поредността на погасяване на 
задълженията му към нея /включително при служебното им събиране/, в случай че те произтичат от две или повече 
кредитни правоотношения между него и БАНКАТА и наличните средства по сметките му не са достатъчни за 
погасяването им в пълен размер. 
 
Обезпечения  
Чл.18. Всички разноски по учредяване, вписване, подновяване и заличаване на уговорените в настоящия 
Индивидуален договор  обезпечения са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
Чл.19.1. БАНКАТА има право да извършва преглед на обезпечението/оценка на текущите налични и бъдещи вземания, 
като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигурява на БАНКАТА всички необходими документи за 
обезпечението, да предоставя и/или осигурява достъп до документите по и във връзка с обезпеченията и да оказва 
пълно съдействие на БАНКАТА при осъществяване на правата й по настоящия член.  
 
Застраховане на обезпеченията  
Чл.20. отпада.  
Чл.21. отпада.  
Чл.22. отпада:  
22.1. отпада;  
22.2. отпада.  
22.4.1 отпада.  
22.4.2. отпада.  
 
Права и задължения на БАНКАТА.  
Чл.23. БАНКАТА има право:  
23.1. да изисква от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ финансови отчети /баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните 
потоци/, други справки и отчетни документи във връзка с финансовото му състояние, съставени и надлежно заверени 
по предвидения в закона ред; сведения и документи за потвърждаване целевото използване на предоставените от 
БАНКАТА средства; 
Чл.24. БАНКАТА се задължава:  
24.1. Да осигурява на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, при поискване, справки за размера на задължението му;  
24.2. След окончателно издължаване на кредита /главница, лихви, такси и комисиони/ или приключване на 
гаранционния ангажимент, представяне от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на молба за заличаване на тежестите 
върху обезпеченията и заплащане от негова страна на всички дължими такси и разноски, да предостави необходимите 
съгласия за заличаване на учредените обезпечения. 
 
Неотговорност на БАНКАТА при предоставяне на консултация  
Чл.25. БАНКАТА няма ангажимент да предоставя правни, финансови или други консултации във връзка с дейностите 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които се използва кредита. Ако го направи, това не поражда задължения за нея и 
отговорността за извършването на съответните действия и последиците от тях са изцяло за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
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Клауза за незаконосъобразност  
Чл.26. В случай, че изпълнението на задълженията по Договора за кредит от страна на БАНКАТА стане 
незаконосъобразно /поради промяна в законодателството или поради налагане на каквато и да е мярка спрямо 
БАНКАТА и др./, БАНКАТА незабавно уведомява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за това събитие, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
се задължава да погаси кредита предсрочно. 
 
Задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ  
Чл.27. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:  
27.1. Да ползва и погасява кредита, спазвайки целта на кредита и договореностите с БАНКАТА в настоящия договор  
27.2. След предизвестие в разумен срок, но не по-дълъг от 7 работни дни и в присъствието на представител на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ да предостави на БАНКАТА достъп до счетоводните си записи и книги, в случаите когато 
БАНКАТА разумно преценява, че има неизпълнение на дадените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ гаранции и направените 
декларации и  /или е налице друго неизпълнение по финансов документ. 
27.3. Предварително да информира БАНКАТА за извършването на каквото и да е разпореждане, имащо пряко 
отношение към целта на Договора за кредит.  
27.4. Да извършва всички платежни операции по обслужване на ползвания кредит само чрез своите сметки, разкрити в 
БАНКАТА. За извършването на такива операции БАНКАТА може да посочва нарочни сметки, както и да поставя 
изисквания и условия по воденето им, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изпълни указанията;  
27.5. Да представя в БАНКАТА до последно число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, счетоводен 
баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци на дружеството и до 31-ти май заверен годишен 
счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци  
27.6. Да представя в БАНКАТА декларации за свързани лица по смисъла на § 1, т. 4 и т. 5 от ДР на ЗКИ при промяна на 
декларираните обстоятелствата;  
27.7. Да посочи, при поискване от БАНКАТА, всички разкрити от него банкови сметки, независимо от вида валута, в 
банкови институции в страната и в чужбина;  
27.8. Писмено да уведомява БАНКАТА в срок до четиринадесет дни от настъпване на промени, касаещи дейността му, 
включително, но не само: промяна в предмета на дейност или намаляване на капитала му; промяна в управляващите и 
представляващи лица или органи; промяна/разпореждане с над 5% от активите и пасивите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, 
предоставили обезпечение по кредита; промяна в данните и информацията, предоставени на БАНКАТА към дата на 
сключване на договора за кредит.;  
27.9. Да информира незабавно с писмено уведомление БАНКАТА, в случай че: предстои да влезе в кредитни 
взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица; спре плащанията си към други 
кредитори; срещу него бъде заведено съдебно или изпълнително производство, чиито размер общо надвишава BGN 1 
000 000.00 /един милион лева/; бъде подадена молба за образуване на производство по несъстоятелност на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или и/или при обявяване на неплатежоспособност;; настъпят други събития, които могат да 
затруднят изпълнението по кредита.  
27.10. Да заплаща всички дължими от него данъци, такси и други публични задължения;  
27.11. ОТПАДА.  
27.12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури и следното:  
Без предварително писмено уведомление до БАНКАТА да не се намалява участието на Българската държава, чрез 
съответното Министерство, упражняващо правата на държавата като собственик под 50,98 % в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и да не се намалява общото участие на български общини под 49.02 %. В този случай 
БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на всички текущи 
задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което следва да 
уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Предварително съгласие и одобрение от БАНКАТА не се иска в случай на заместване на някои от другите съдружници- 
общини от  Българската държава, чрез съответното Министерство, упражняващо правата на държавата в капитала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
27.13. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да уведомява БАНКАТА с едномесечно предварително предизвестие за: 
а.) всички свои инвестиции/инвестиционни програми, включително във финансови активи, които се реализират през 
кредитния период със единична или обща стойност/размер по-голяма от 5 % (пет процента) от стойността на 
дълготрайните активи на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към края на годината, предхождаща годината на договора за кредит, 
увеличени с размера на амортизационните отчисления за същата тази година и за б) всяко придобиване на дялове 
и/или акции в други лица и дружества и/ или на търговски предприятия на трети лица. Задължението по предходното 
изречение по-горе се прилага и е в сила за всички инвестиции в материални, нематериални и финансови активи и е в 
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сила независимо от вида на и/ или срока за погасяване на кредита. Стойността на дълготрайните активи за целите на 
настоящата алинея се определя на база годишния одитиран финансов отчет на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за годината, 
предхождаща годината на Договора за кредит, а в случай, че отчетите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ не подлежат на 
одитиране съгласно Закона за счетоводството, тази стойност се определя на база годишния финансов отчет на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако БАНКАТА прецени, че изпълнението на инвестиционните програми, с изключение на 
одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг 
държавен орган, и на стойност по-голяма от BGN 2 000 000.00 /два милиона лева/ може да окаже сериозно влияние на 
способността на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на паричните си задължения по настоящия Договор, БАНКАТА 
има право да спре усвояването на средства от кредита и/или да го обяви за предсрочно изискуем. Преди 
упражняването на правата по предходното изречение БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда на 
настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ едномесечен срок за спиране/прекратяване на 
инвестиционната програма или за продажба на придобитите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ дялове и/или акции в други 
лица и дружества и/ или търговски предприятия на трети лица. 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не уведомява БАНКАТА в случаите в които извършва инвестиции и изпълнява 
инвестиционни програми, одобрени от КЕВР, Асоциация по ВиК, по разпореждане на принципала на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на друг държавен орган. 
 
Чл.28. До окончателното изплащане на всички задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава, писмено да 
уведомява БАНКАТА:  
28.1.При преобразуване по смисъла на Търговския закон (влива, разделя, отделя, слива, участва в преобразуване като 
приемащо дружество и други случаи на преобразуване регламентирани в закона).;  
28.2. При разпореждане /прехвърляне/ и/или апортиране в капитала на трето лице и/или отдаване ползването на 
вещно-правно или облигационно-правно основание на отделни части или цялото търговско предприятие или извършва 
друго разпореждане на обща стойност повече от 15 % (петнадесет процента) от балансовата стойност на 
дълготрайните си активи (нетно от натрупаната амортизация), освен в случаите на замяна на съществуващи 
дълготрайни активи с нови, с равна или с по-голяма стойност;  
28.3. При обременяване по какъвто и да е начин с тежести предприятието си или части от активите си с цел 
обезпечаване и гарантиране на задължения на трети лица. В случаи на учредяване на обезпечение по отношение на 
отделни активи, в полза на други заемодатели, за обезпечаване на свои задължения, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да не третира другите заемодатели предпочтително и/или да ги поставя в по-благоприятно положение от 
БАНКАТА по отношение на вид, качество и/или относително (спрямо размера на съответното обезпечено задължение) 
количество на учреденото обезпечение.  
28.4. При влизане  в кредитни взаимоотношения с други банки и/или финансови институции и/или трети лица, както и 
при поемане/вкл. встъпване и/или заместване/ или гарантиране изцяло или частично на задължения на трети лица, 
като в тези случаи следва да бъде предоставено изрично съгласие от страна на БАНКАТА 
28.5. В случай, че се налага да третира преференциално други свои предишни и настоящи договори, пораждащи 
задължения, идентични или сходни на задълженията му по Договора за банков кредит, сключен с БАНКАТА.  
В който и да е от случаите цитирани по-горе в чл. 28.1 до 28.5 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ БАНКАТА има право да прекрати предоставянето на средства по кредита и да поиска погасяване на 
всички текущи задължения по кредита, като преди това обяви целия дълг по кредита за предсрочно изискуем, за което 
следва да уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Чл.29. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да спазва и/или да осигури изпълнението на следните условия от 
страна на учредителите на обезпеченията относно ипотекираното или заложеното имущество: да не се разпорежда/т с 
него и да не го обременява/т с тежести, да не извършва/т действия, които биха намалили стойността му, без да са 
получили изричното писмено съгласие на БАНКАТА за това, да осигурява/т достъп на БАНКАТА по всяко време да 
извършва оглед на място на имуществото – предмет на обезпечението.  
 
Прехвърляне на вземанията по кредита  
Чл.30.1. БАНКАТА има право да прехвърля на трети лица вземанията си по Договора за кредит. За извършеното 
прехвърляне БАНКАТА уведомява писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на адреса му на управление.  
30.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма право да прехвърля, залага, предоставя за обезпечение под каквато и да е форма 
на трети лица и да се разпорежда по какъвто и да е начин с вземанията си по Договора за кредит.  
30.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да бъде заместен в задълженията си по Договора за кредит от трето лице само с 
изрично съгласие на БАНКАТА.  
30.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да сключи съглашение с трето лице за встъпване на третото лице като съдлъжник 
по договора за кредит. Ако БАНКАТА одобри съглашението за встъпване, то не може да бъде отменено или изменено 
без нейно съгласие.  
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30.5. С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава изричното си писмено съгласие БАНКАТА да 
сключи в своя полза и за своя сметка застраховка срещу риска неплащане на дължимите от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
суми (застраховка срещу финансов риск) при избран от БАНКАТА застраховател и при договорени от БАНКАТА 
условия. В случай на плащане на обезщетение от застрахователя по застраховката при настъпило застрахователно 
събитие, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е съгласен застрахователят да встъпи в правата на БАНКАТА и да упражни регрес 
срещу него.  
 
Съдлъжник  
Чл.31.1. Отпада.  
31.2. Отпада.  
31.3. Отпада.  
31.4. Отпада.  
Чл.32.1. Отпада.  
32.2. Отпада.  
 
Декларации  
Чл.33.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира и гарантира, че към датата на сключване на Договора за кредит:  
33.1. Информацията, която е предоставил на БАНКАТА при кандидатстване за кредита, е вярна и пълна и не е 
пропуснал да информира БАНКАТА относно съществени факти от значение за отпускането на кредита;  
33.2. Не е страна по съдебни, арбитражни или административни производства, включително по дела, заведени от 
Европейската комисия и не са му известни други предстоящи или възможни претенции към него, които биха могли да 
окажат съществено неблагоприятно въздействие върху стопанската му дейност, нито предстоящи събития, които биха 
могли да му попречат да изпълняват задълженията си по Договора за кредит , както и че общият размер на 
исковете/претенциите по тях надхвърля общо за всички дела BGN 500 000.00 /петстотин хиляди лева/;  
33.3. Срещу него и/или срещу имуществото му няма заведени изпълнителни дела, които биха затруднили 
изпълнението на задълженията му по Договора за кредит или образувано производство за обявяване в 
несъстоятелност;  
33.4. Не са налице нормативни актове или актове на компетентни органи, имащи отношение към дейността му, които 
препятстват изпълнението на Договора за кредит и договорите за учредяване на обезпеченията;  
33.5. Притежава всички необходими лицензи, разрешения, удостоверения и други документи, необходими за 
извършване на дейността му в съответствие с българското законодателство или чуждо такова;  
33.6. Представените в БАНКАТА баланси и финансови отчети, отразяват вярно и пълно финансовото му състояние към 
датата, за която се отнасят и междувременно не са настъпили съществени промени във финансовото му състояние;  
Чл.34. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява, че направените декларации ще се считат валидни и препотвърдени към 
всеки момент от действие на договора, като в случай, че настъпят промени в декларираните обстоятелства, 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно и писмено да уведоми БАНКАТА.  
 
Случаи на неизпълнение  
Чл.35. За случай на неизпълнение ще се счита всяко неизпълнение на условия и задължения, заложени в този договор 
и в тези „Допълнителни права и задължения“. Неизпълнение по кредита представлява и всеки един от посочените по-
долу случаи:  
35.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не използва предоставеният му от БАНКАТА кредит за целта, за която му е бил 
отпуснат;  
35.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не погаси в срок частично или напълно която и да е погасителна вноска и/или дължима 
лихва, такса и комисион по кредита;  
35.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предостави или декларира неверни сведения във връзка със сключването и 
изпълнението на Договора за кредит и/или свързаните с него договори;  
35.4. Откриване на производство по ликвидация или подаване на молба за откриване на производство по 
несъстоятелност или постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност.  
35.5. Отпада 
35.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпадне в просрочие при изпълнение на задълженията си спрямо трети лица, което 
може да затрудни обслужването на кредита;  
35.7. При започване от трети лица на индивидуално принудително изпълнение и/ или обезпечително производство в 
размер повече от BGN 150 000 /сто и петдесет хиляди лева/ срещу КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, което може да затрудни 
обслужването на кредита и/ или в случай, че задължението предмет на индивидуално принудително изпълнение е 
останало непогасено повече от 6-месеца от образуване на принудителното изпълнение. 
35.8. При започване от трети лица на принудително изпълнение срещу предоставеното като обезпечение по кредита 
имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или на длъжниците по обезпечението, както и при предявяване на искове от 
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трети лица по повод обекта на обезпечение или при налагане на обезпечителна мярка (възбрана, запор и други) върху 
обекта на обезпечение (включително, но не само, за обезпечаване на бъдещ иск). 
35.9.  Настъпят промени в правния статус или при други обстоятелства, свързани с дейността на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за които БАНКАТА, в зависимост от вида на задълженията, поети от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
съгласно чл. 27.8, чл. 27.12 и чл. 28.1 от настоящите „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ е трябвало да бъде 
уведомена. 
35.10. Отпада  
35.11.  КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изпълни, които и да е свои задължения към БАНКАТА и/или дружества от групата 
на Кей Би Си (KBC) по други настоящи и бъдещи договори за кредит/за предоставяне на финансиране, включително, 
но не само Договори за кредит/заем/лизинг/факторинг/ трежъри сделки и други договори, сключени с БАНКАТА или 
дружества от групата на Кей Би Си (KBC), когато тези задължения станат изискуеми. 
35.12. Отпада;  
35.13. Отпада;  
35.14. Отнемане (ограничаване или прекратяване) на лиценз, съгласие или разрешение от държавен или друг орган, 
необходими за осъществяване на предмета на дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или изпълнението на Договора за 
кредит и/или приложенията към него.  
35.15 БАНКАТА прецени в съответствие с чл. 27.13 от този раздел V „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ че 
изпълнението на инвестиционните програми на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ посочени в чл. 27.13 от този раздел V 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ може да затрудни изпълнението на паричните задължения на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и последният не спре/прекрати инвестиционната програма в срока, предоставен от БАНКАТА.  
35.17. Когато с определено имущество се обезпечават кредити, предоставени от БАНКАТА на повече от един 
кредитополучател (или повече от един кредит, ползван от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ), при предсрочна изискуемост на 
който и да е от тях, БАНКАТА има право по своя преценка да направи предсрочно изискуеми кредитите и на 
останалите кредитополучатели, съответно останалите кредити на същия кредитополучател, дори те да се обслужват 
редовно.  
 
Права на БАНКАТА в случай на неизпълнение  
Чл.36. В случай на неизпълнение БАНКАТА има право:  
36.1. Да откаже, да спре временно или да преустанови напълно и незабавно предоставянето на средствата по кредита 
или други банкови инструменти на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/, а в случай на незапочнало усвояване на суми по кредита, 
БАНКАТА има право едностранно да прекрати настоящия договор. 
36.2. В случай на възникване на някой от случаите по чл. 35.2, , чл.35.6, чл.35.11 и чл.35.15 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ , БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ срок за изпълнение, 
който е не по-малко от един месец. В случай, че след изтичане на посочения срок КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ 
продължава да е в неизпълнение, кредитът става незабавно изискуем в пълен размер. В случай на възникване на 
някой от случаите по чл. 35.1, чл.35.3, чл.35.4, чл.35.7, чл.35.8, чл.35.9, , чл.35.14, и чл.35.17 от настоящите 
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“, БАНКАТА няма да дава срок на изпълнение и кредитът ще се счита за 
предсрочно изискуем, считано от датата на получаването от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на писменото уведомление от 
БАНКАТА за обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер; 
36.3. Да пристъпи към служебно събиране на всички дължими суми от сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при 
БАНКАТА по реда, предвиден в настоящия договор.  
36.4. Да пристъпи към принудително удовлетворяване на вземането си от всяко едно или от всички предоставени 
обезпечения, както и от цялото имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по реда, предвиден в действащото 
законодателство. 
 
Банкова гаранция  
Чл.37. отпада.  
Чл.38. отпада  
Чл.39. отпада 
 
Защита на личните данни  
Чл.40. БАНКАТА обработва личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица, получени или 
генерирани във връзка със сключване на Договора за кредит на основание и в съответствие със Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).  
Чл.41.Личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите го лица се обработват от БАНКАТА или от 
лица, на които тя законосъобразно е предоставила обработването им. В процеса по обработване се спазва строга 
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конфиденциалност и се прилагат необходимите организационни и технологични мерки за защита на данните. 
Обработването се осъществява основно с цел законосъобразно обслужване на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ във връзка с 
изпълнение предмета на договора за кредит.  
С подписване на Договора за кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице декларира, че е запознат с 
документа Информация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен на интернет сайта на БАНКАТА 
www.ubb.bg и в банковите салони. Посоченият документ съдържа информация за:  
- ОББ АД като администратор на лични данни;  
- координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните в БАНКАТА;  
- основанията за обработване на личните данни;  
- категориите лични данни, свързани с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, които БАНКАТА обработва; 
- целите, за които личните данни на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на представляващите ги лица могат да бъдат 
обработвани от БАНКАТА; 
- получателите, на които личните данни могат да бъдат предоставени; 
- правата във връзка с обработването на личните данни и начина, по който 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/представляващото го лице може да ги упражни; 
- сроковете за съхранение на данните. 
 
Уведомления  
Чл.42. Всички уведомления и изявления във връзка с Договора за кредит трябва да бъдат направени в писмена форма 
и подписани собственоръчно или, когато законът и вътрешните правила на банката позволяват това, с квалифициран 
електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и 
Регламент (ЕС) № 910/2014 /КЕП/ и се изпращат по посочени в Индивидуалния договор адреси на страните.  
42.1 Кореспонденцията между страните във връзка с Договора за кредит, включително и  уведомления и изявления по 
чл. 42, които са подписани с КЕП могат да бъдат изпращани по електронна поща на електронните адреси посочени в 
настоящия договор за кредит. Кореспонденция, включително и  уведомления и изявления по чл. 42, които са подписани 
с КЕП, изпратени от или до електронни адреси различни от тези, които са посочени в индивидуалния договор се 
приема, че на са получени от страната, до която са адресирани, както и не произвеждат действие и не подлежат на 
изпълнение.  По електронна поща не може да бъде разменяна информация относно пароли и кодове за достъп до 
системи и устройства  и други персонализирани защитени данни за достъп до такива системи и устройства. 
Информацията относно номер на банкови сметки или относно промяна на адрес на електронна поща следва да бъде 
потвърдена по телефона или по друг втори канал. Банката, по своя преценка, може да поиска потвърждение по втори 
канал и за всяка друга информация, получена по електронна поща. 
42.2 Всяка страна по кредитната сделка е длъжна да пази персонализираните защитни характеристики (пароли, кодове 
за достъп и други) на използваните от тях устройства за достъп до електронните им пощи, както и да ги защити от 
неоторизиран достъп, като БАНКАТА не носи отговорност в случай на изпратено и достигнало до нея неавтентично 
и/или невярно съобщение, произхождащо от изрично посочен в договора електронен адрес, като БАНКАТА приема 
тези съобщения за автентични и верни. 
Чл.43. Кредитополучателят се задължава незабавно и писмено да уведоми Банката при промяна на посочените си в 
договора адреси, информация за контакт и адрес на електронна поща. В противен случай, всички съобщения, 
изпратени на посочените в договора адреси, се считат за получени от него. 
  
Задължение за конфиденциалност  
Чл. 44.БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължават да пазят търговските, деловите и банковите тайни на 
другата страна, които са й поверени от нея и/или са й станали известни във връзка с изпълнението на сключения 
Договор за банков кредит, включително и след прекратяването му, освен в предвидените от закона случаи. 
 
Допълнителни условия  
Чл.45.1 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички такси, комисиони и други разходи, свързани със 
сключването, регистрирането и изпълнението на настоящия Договор; за извършването на независими експертни 
оценки, вкл. актуализацията им и за учредяването, вписването, изменението, подновяването и заличаването на 
обезпечението, включително съхранението, управлението на последното, съгласно условията на настоящия Договор и 
всички други разходи във връзка с обезпечаването, цялостното обслужване и погасяване на кредита.  
45.2. Размерът на таксите и комисионите, които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА се определя съгласно 
Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД („ТТКБК ” или „Тарифа“), освен ако не са договорени 
други в настоящия договор. В случай на промяна на размера на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, 
считано от датата на влизането на промяната в сила, размерът на дължимите такси и комисиони съгласно ТТКБК, ще 
се счита за автоматично променен, в съответствие с приетите изменения. БАНКАТА си запазва правото да променя 
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ТТКБК, за което КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се счита за уведомен, с обявяване на промените в банковите салони на 
БАНКАТА и/или на електронната страницата на БАНКАТА  
На електронния адрес на БАНКАТА www.ubb.bg на специално обособено информационно поле, по всяко време е 
достъпна Тарифата и всяка друга информация важна за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. БАНКАТА създава условия 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да се информира за актуалната Тарифа и промените в нея, както и да провери в архивната 
част всички извършени предходни промени, като БАНКАТА гарантира непромененото възпроизвеждане на 
съхранената информация.  
Чл.46. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не осигури плащането на някоя от разноските по предходния член, 
БАНКАТА, въз основа на даденото й по силата на настоящия договор съгласие и нареждане от страна на 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, извършва плащане на неплатените разходи от името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, от сметките 
на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, открити в БАНКАТА по съответните сметки, по които за конкретния случай следва да бъде 
извършено плащането.  
Чл.47. В случай че по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ няма достатъчно налични суми за плащане по реда на 
предходния член или по сметките на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ са наложени запори, които не могат да бъдат 
удовлетворени от наличните суми по сметките, БАНКАТА извършва от свое име и със свои средства, въз основа на 
даденото с настоящия Договор съгласие и нареждане от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, плащане или доплащане 
на неплатените разходи и разноски.  
Чл.48. При плащане от БАНКАТА на сумите по и при условията на предходния член, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се 
задължава да заплати и възстанови на БАНКАТА на първия работен ден, следващ деня на извършване на плащането, 
всички платени от нея суми.  
Чл.49. Платените от БАНКАТА суми по чл. 48, представляват разходи и разноски по обезпечаване, обслужване и 
погасяване на кредита, платени от БАНКАТА, които в случай, че не бъдат възстановени на БАНКАТА при условията на 
и в срока по чл. 48, БАНКАТА възстановява по един от двата начина, а именно:  
1. Като събере, въз основа на предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласие, сумите от която и да е от неговите 
сметки открити в БАНКАТА.  
2. При удовлетворяване на БАНКАТА по предвидения в закона ред от учреденото обезпечение по Договора за кредит.  
Чл.50.Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на Договора за кредит, се решават със съвместните 
усилия на страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.  
Чл.51. Към неуредените изрично въпроси в Договора за кредит се прилагат съответните правила на действащото 
българско гражданско и търговско законодателство. Влезлите в сила след подписването на Договора за кредит 
изменения в нормативните актове, засягащи предоставянето, ползването и издължаването на кредита, имат 
задължителна сила за страните.  
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка договаряща се страна. 
 
ЗА БАНКАТА:  ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ: 
 
 
 
 
............................................................. 
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
 
 
 
........................................................... 
ХРИСТИНА ФИЛИПОВА 
ПРОКУРИСТ  

  
 
 
 
............................................................ 
ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ 
УПРАВИТЕЛ 
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