
Р А М К О В  Д О Г О В О Р  

ЗА ОТПУСКАНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ В ЕВРО 

 

Днес, ……..10.2019 година, в гр. София, между: 

 

1. "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 
1336,р-н Люлин, ул. „Панчо Владигеров” № 66, вписано в търговския регистър при 
Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 175203478, 
представлявано от изпълнителния директор ……….. с ЕГН: …………….., наричано за 
краткост „КЛИЕНТ”, от една страна 

 

и 

2. ……………………. със седалище и адрес на управление гр. София 
…………………….. вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към 
Министерството на правосъдието с ЕИК …………………, представлявано 
………………………., наричана за краткост „БАНКАТА",,  

 

се сключи настоящият договор, на основание проведена процедура за избор на 
изпълнител за предоставяне на финансова услуга “Финансиране“, т.е. банково 
финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на инвестиционни 
разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД и предоставена от БАНКАТА оферта Вх. № …………… г., 
като страните се договориха за следното: 

 

Чл. 1. (1) БАНКАТА се ангажира, при условията на настоящия договор и оферта, вх. № 
……………… г., да договори с Клиента конкретен договор, по силата на който да отпусне 
банково финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на 
инвестиционни разходи на КЛИЕНТА. 

(2) Конкретните условия за отпускане на предоставения банков кредит се определят в 
конкретен договор, който се сключва между страните за срок от 6 (шест) месеца, като 
в рамките на срока на действие на рамковия договор КЛИЕНТЪТ има право едностранно, 
еднократно да удължи срока на кредита с нови 6 месеца, с писмено уведомление, 
получено от БАНКАТА, 15 работни дни преди изтичането на първоначалния срок за 
погасяване на кредита. 

(3) БАНКАТА се задължава да предостави проект на конкретен договор за отпускане на 
банков кредит, като предоставеният проект на договор се съгласува и одобрява 
предварително от КЛИЕНТА. 

 

Чл. 2  БАНКАТА се задължава, при поискване от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД, преди 
подписване на конкретен договор за кредит да увеличи предложения размер на кредита 
с до 50 %  от предложения размер в оферта Вх. № …………… г. при следните условия: 

(1)При предложен размер на кредита между 30 000 000.00 евро и 39 999 999.99 евро: 

а) Фиксирана лихва по отпуснатите заемни средства, включваща всички разноски по 
отпуснатия кредит да е в размер ….. %. 



б) Лихвен процент на годишна база по предоставеното обезпечение в щатски долари 
да е в размер на … % 

(2)При предложен размер на кредита между 40 000 000.00 евро и 50 000 000.00 евро: 

а) Фиксирана лихва по отпуснатите заемни средства, включваща всички разноски по 
отпуснатия кредит да е в размер ….. %. 

б) Лихвен процент на годишна база по предоставеното обезпечение в щатски долари 
да е в размер на … % 

 

Чл.3 “Булгартрансгаз” ЕАД има право да използва, при запазване на годишния лихвен 
процент за определения срок на обезпечението, сума в размер на …. % от 
предоставеното обезпечение в щатски долара за …. работни дни, считано от датата на 
теглене.  

 

Чл. 4 Банковият заем се отпуска при следните условия: 

(1) Лихвеният процент на годишна база по предоставеното обезпечение в щатски 
долари трябва да надвишава фиксирания лихвен процент на годишна база по 
отпуснатите заемни средства; 

(2) Лихвата по отпуснатия заем следва да се изплаща ежемесечно/ нетира с лихвата 
по предоставеното обезпечение; 

(3) Лихвата по предоставеното обезпечение в щатски долари следва да се изплаща 
ежемесечно/ нетира с лихвата по отпуснатия кредит; 

(4) Главницата е дължима на падежа на кредита; 

(5) БАНКАТА не налага допълнителни такси и комисиони за предсрочно погасяване; 

(6) БАНКАТА се задължава да не поставят ограничителни условия на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД за сключване на други договори за кредит. 

 

Чл. 5. При подписване на конкретен договор за кредит, „Булгартрансгаз“ ЕАД се 
задължава да внесе под формата на обезпечение банков депозит в щатски долари  ….. 
% от размера на отпуснатият кредит.  

(1)В случай че в резултат от промяна на референтния курс на БНБ за EUR/USD, евровата 
равностойност на предоставеното обезпечение, намалее до 95% от размера на 
предоставения банков кредит, „Булгартраснгаз“ ЕАД се задължава да внесе 
допълнително обезпечение до размера на обезпечението по чл. 5. 

(2)В случай че евровата равностойност на предоставеното обезпечение, надвиши 105% 
от размера на предоставения банков кредит, Банката се задължава да освободи частта 
от предоставеното обезпечение по чл. 5 до размера на отпуснатия кредит.  

(3) Референтният курс, по който се преизчисляват предоставените за обезпечение 
парични средства спрямо отпуснатия кредит, е фиксингът на БНБ за последния работен 
ден от всеки календарен месец.  

(4) При установяване на горепосочените разлики, съответно „Булгартрансгаз“ ЕАД или 
БАНКАТА се задължава да възстанови или освободи обезпечение в рамките на 5 работни 
дни. 

 



Чл. 6. При сключването на конкретен договор, БАНКАТА е длъжна да осигури вътрешен 
консултант от нейна страна, с което ще се обезпечи бързото и своевременно обслужване 
на нуждите на КЛИЕНТА. 

 

Чл. 7. (неприложим за институции със статут на международни финансови организации, 
опериращи на територията на България на база сключени и ратифицирани 
междуправителствени споразумения и спогодби, по които Р. България е страна) 
БАНКАТА декларира, че за целия срок на настоящия договор ще отговаря на следните 
изисквания: 

(1) Да притежава и поддържа съответни разрешения и/или регистрация за извършване 
на дейност за съответния вид финансова услуга, съгласно законите на държавата по 
регистрацията. Кредитна институция, лицензирана по смисъла на Закона за кредитните 
институции със седалище в Република България или със седалище в чужбина, която 
участва чрез свой клон в страната да притежава и поддържа разрешение/лиценз за 
извършване на банкова дейност, издадено от БНБ. 

(2) Да отговаря на капиталовите изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 
на Европейския парламент и на Съвета и Наредба 8 на БНБ от 24 април 2014 г. към 
последното счетоводно приключено тримесечие към датата на подаване на офертата; 

(3) Да има актуален към датата на подаване на офертата присъден международен 
дългосрочен кредитен рейтинг при минимални нива с не по-малък индекс от „B“ на 
Standard & Poor’s или еквивалентен на него в класификацията на други рейтингови 
компании. 

(3) Банката се задължава да декларира обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 1, ал. 2 и 
ал. 3 за приключило тримесечие, считано от сключване на конкретния договор. 

 

Чл. 8. (1) Настоящият договор се сключва за срок до 15.12.2020 г. 

(2) Договорът се прекратява с изтичане на неговия срок. 

(3) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в 
писмена форма. 

(4) КЛИЕНТЪТ има право да прекрати настоящия договор предсрочно, с писмено 
уведомление до БАНКАТА, в случай че БАНКАТА откаже сключването на конкретен 
договор за отпускане на банков кредит, съответно не отпусне банковия кредит. 

(5) Всяка от страните има право да прекрати настоящия договор предсрочно, в случай 
на промени в нормативната уредба, които налагат прекратяването му. 

 

Чл. 9. Кореспонденцията между страните се осъществява по пощата и/или чрез факс, 
като страните са длъжни да осигуряват постоянно работещи факс устройства, или чрез 
електронно съобщение (което е форма на комуникация при невъзможност да се изпрати 
факс съобщение). Валидните факс-номера и електронни пощи за кореспонденция са, 
както следва: 

 

За КЛИЕНТА: 

Делян Койнов, Специалист-главен отдел «Икономически анализи и прогнози»               
тел. 02/939 6678 



Ф. 02/9250063 

e-mail: delian.koynov@bulgartransgaz.bg 

 

Захари Дечев, Специалист-главен отдел «Икономически анализи и прогнози»                
тел. 02/939 6244 

Ф. 02/9250063 

e-mail: zahari.dechev@bulgartransgaz.bg 

 

За БАНКАТА: 

Лице за контакт: ……….. 

Тел …………… 

e-mail: ……………………….. 

 

Чл. 10. За неуредените в настоящия договор условия се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България.  

 

Чл. 11. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор по 
повод изпълнението или тълкуването му, включително споровете, породени или 
отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да 
решават чрез договаряне помежду си. 

 

Чл. 12. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, 
те ще подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съд в 
Република България. 

 

Неразделна част от настоящия договор е оферта Вх. №………..от дата ………10.2019 г., 
която  включва всички предложения от ценовата и техническата оферта на съответния 
участник. 

 

Настоящият договор се състави в три еднакви екземпляра, един за БАНКАТА и два за 
КЛИЕНТА. 

 

 

За КЛИЕНТА:     За БАНКАТА: 


