Приложение 5

ОБРАЗЕЦ НА КОРПОРАТИВНА ГАРАНЦИЯ

За изпълнение на договор във Фаза 3 от процедура Open season „Проект за
развитие и разширение на газопреносната система (ГПС) на „Булгартрансгаз“
ЕАД“
До
„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София 1336
жк. Люлин 2, бул. “Панчо Владигеров” 66,
(наричано по-долу „Бенефициент” или „Булгартрансгаз ЕАД”)

Корпоративна гаранция № ……..,
Платима при първо поискване в размер на ……….лв. (…………………лева)
Издадена в полза на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, вписано в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 175203478, със седалище и адрес на
управление гр. София 1336, жк. Люлин 2, бул. “Панчо Владигеров”, 66
Издател: /име на фирмата/ ………………………......................................................
ЕИК...........................................
със
седалище
и
адрес
на
управление
.................................................................................................
(наричано по-долу: „Фирмата-гарант”)

Ние, /име на фирмата /...................................................................................................,
със седалище и адрес на управление ...............................................,ЕИК.......................,
представлявано от ................................................................................................., сме
уведомени от Кандидата/оферента /име/……………………………....., наричан за краткост подолу
„Кандидат/оферент”,
със
седалище
и
адрес
на
управление
……………..................................…………, ЕИК…............, че във връзка със задължителните
правила към Фаза 3 от процедура Open Season за Проект за развитие и разширение на
газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД (Процедурата), между „Булгартрансгаз“
ЕАД и Кандидата/оферента предстои да бъде сключен Договор за резервиране на
капацитет съгласно приложен образец към Процедурата..
Също
така,
сме
информирани,
че
съгласно
горецитирания
договор,
Кандидата/оферента следва да представи в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД

безусловна и неотменима гаранция, платима на Бенефициента („Булгартрансгаз“
ЕАД), при първо поискване, обезпечаваща изпълнението на договорните задължения на
Кандидата/оферента.
1. С настоящото гарантираме изрично, неотменимо, безусловно и безрезервно на
Бенефициента отказвайки се от всички права на възражение и разделяне на
отговорността само за нашата страна, пълното и незабавно плащане, без прихващане или
насрещен иск, на сума в размер до [.....................………лв.] (словом:_______________),
която се задължаваме да платим на Вас („Булгартрансгаз“ ЕАД) в срок от 5 (пет)
работни дни при Първо Ваше поискване, в случай че Кандидата/оферента не изпълни
някое / което и да е от своите задължения по силата на сключен от него с Вас Договор за
резервиране на капацитет и независимо от валидността на този договор.
2. Приемаме като независимо и основно задължение да компенсираме Вас
(„Булгартрансгаз” ЕАД) за всички загуби, задължения, разходи и разноски, произтекли
за Ваша сметка в резултат на:
(1) неизпълнение или непогасяване от Кандидата/оферента на платежното му
задължения на съответния падеж;
(2) неизпълнимост, невалидност или незаконност на някое от платежните задължения на
Кандидата/оферента по отношение на Договор за резервиране на капацитет, чиято
обща стойност не надвишава посочената стойност по т.1.
Приемаме като независимо и основно задължение да платим незабавно след получаване
на Вашето искане всички дължими суми по отношение на договора за резервиране на
капацитет, които не надвишават посочената стойност по т.1. Всяка дължима сума по този
параграф е възстановима от нас като възникнало за нас задължение в качеството ни на
единствен или основен длъжник.
3. С настоящото се ангажираме и задължаваме да платим на Вас („Булгартрансгаз” ЕАД),
незабавно след получаване на Вашето Първо писмено поискване, без оспорване или
възражения и без прихващане или насрещен иск, всяка сума до максималния размер
посочен в т.1, която сте установили за дължима на Вас („Булгартрансгаз” ЕАД), в
случай че Кандидата/оферента не изпълни всички или някое от своите задължения
съгласно договора за резервиране на капацитет.
4. Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в срок до 5 (пет)
работни дни след получаване на Вашето поискване всяка посочена сума или суми, чиито
общ размер не надвишава сумата посочена в т.1, без лихви, начисления, допълнителни
такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме
потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от Кандидата/оферента
и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна
на Кандидата/оферента.
5. Настоящата гаранция и компенсация е валидна до изтичане на срока й, а именно до
.......……...г., на която дата престава да бъде в сила, без обаче това да засяга нашите
задължения по нея във връзка с дължими суми към Вас („Булгартрансгаз” ЕАД),

възникнали и предявени от Вас („Булгартрансгаз” ЕАД) преди тази дата, които остават
изцяло дължими и валидни до пълното им погасяване.
6. Ние, както и Бенефициента („Булгартрансгаз“ ЕАД) нямат право да прехвърлят свои
права, интереси или задължения по тази гаранция на трето лице (освен по силата на
закон) без предварително писмено съгласие на другата страна.
7. Ако не изпълним напълно задълженията си към Вас съгласно тази гаранция след
отправено Ваше писмено искане, ще имате право, без Наше изрично съгласие и без да ни
уведомявате, да се разпореждате с Нашите Активи по какъвто и да е начин, по всяко
време, при каквито и да било условия и за каквато и да е цена която по Ваше усмотрение
може да се сметне за подходяща без да сте отговорни пред нас за тази цена, с цел
покриване на дължимата от нас сума по настоящата гаранция и разходите по
стопанисване и продажба на съответните активи но не повече от размера на сумата по
точка 1.
В този случай при Ваше писмено искане, Ние се съгласяваме да изпълним и подпишем
всички трансфери и други документи и да извършим всички други дейности, които могат
да бъдат необходими за регистриране или придобиване на наши активи на Вашето име
или на името на посочено от Вас лице и/или за разпореждане с нашите активи, ако
упражнявате вашето право да разполагате с Наши Активи.
8. Всички уведомления или други съобщения, отправени до някоя от страните по или във
връзка с настоящата гаранция, следва да бъдат в писмена форма и на английски език и
следва да бъдат предадени на ръка или чрез международна куриерска служба в
седалището или на адреса, посочен за тази страна в настоящата гаранция или до
основното му място или основното място на дейност.
Ако е отправено до Нас:
………………………………
Ако е отправено до Бенефициента:
„Булгартрансгаз“ ЕАД
България, София 1336,п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2
бул. ”Панчо Владигеров” № 66
на вниманието на Изпълнителен Директор
Всички уведомления или съобщения ще се считат получени:
а) ако са връчени на ръка – при подписване на разписка за получаване или в момента, в
който уведомлението е връчено на точния адрес;
б) ако са изпратени чрез международна куриерска служба – когато бъдат връчени (в часа,
записан от куриерската служба).
9. Настоящата гаранция остава в пълна сила и действие и има обвързващо действие по
отношение на Нас, нашите правоприемници и цесионери и същата се прилага в полза на

и може да се изпълни от Бенефициента (Булгартрансгаз ЕАД), неговите правоприемници и
цесионери, докато всички Задължения бъдат изцяло удовлетворени.
10. Ние декларираме и гарантираме, че към момента на сключване и предаване на
настоящата гаранция, не са ни известни финансови условия или други условия или
положения, чието съществуване засяга съществено способността ни да изпълняваме някое
от задълженията си по настоящата гаранция или които по какъвто и да било начин
поставят под въпрос действителността на тази гаранция. Ние декларираме, че имаме
пълно корпоративно правомощие да подпишеме, предадем и изпълним настоящата
гаранция, разполагаме с всички съгласия, разрешения и одобрения за това, като не се
изискват никакви други решения от или уведомления до или заявление пред държавни
органи във връзка с подписването, предаването или изпълнението на настоящата
гаранция. Подписването, предаването и изпълнението на настоящата гаранция от наша
страна не противоречи на или съставлява неизпълнение на закон, наредба или правилник
на държавен орган или на разпоредба на нашия учредителен акт и устав или каквото и да
е договорно ограничение, имащо задължителна за нас сила. Настоящата гаранция
съставлява наше законно, действително и обвързващо задължения, подлежащо на
изпълнение в съответствие с уловията по нея, спрямо които се прилагат всякакви закони
за фалит, несъстоятелност, преобразуване, мораториум или друг подобен закон, засягащ
като цяло правата на кредиторите и общите принципи на справедливостта (независимо от
това дали изпълняемостта се разглежда в производство съобразно принципите на
справедливостта или на закона).
11. Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения или връзки
между нас (Фирмата-гарант) и Кандидата/оферента не ни освобождава от
задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от
настоящата гаранция и компенсация, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях,
ако Кандидата/оферента е обявил банкрут или е в процес на ликвидация, или е
разформирован, или в случай на принудителна административна или друга уместна
процедура, или ако Кандидата/оферента е получил компенсации или прихваща сума
във връзка с иск срещу вас („Булгартрансгаз“ ЕАД). Всички условия на настоящата
гаранция и компенсация остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във
финансовото или правно състояние на Кандидата/оферента.
12. Тази гаранция не може да бъде прекратена или засегната по никакъв начин от каквото
и да е сливане или придобиване, което можете да претърпите с някоя друга компания или
фирми, нито преобразуване от Вас, включваща създаването на нова компания, или всяко
прехвърляне на всички или някои от Вашите задължения и активи към ново дружество
или продажбата или прехвърлянето на всички или някое от Вашите задължения и активи
към друго дружество, независимо дали дружеството или фирмите, с които Вие се сливате
или придобивате или компанията, до която прехвърляте всички или някое от вашите
задължения и активи (независимо дали във връзка с реконструкция или продажба или
трансфер, както е посочено по-горе) е напълно различна от Вас по отношение на обекти,
характеристика или учредяване.

Задълженията ни по настоящата гаранция остават валидни и ефективни по отношение на
такова дружество или компании, така и всички права, които Вие имате по тази гаранция
могат да бъдат възложени и изпълнявани от такива дружество или компании, сякаш това
дружество или компании са били посочени в тази гаранция вместо или в допълнение към
Вас.
13 Закъснение или пропуск от Ваша страна при упражняване на каквото и да е право или
привилегия, по отношение на тази гаранция по никакъв начин няма да отслаби или
наруши такова право или привилегия или ще се тълкува като отказ от него; нито ще се
смята за еднинично или частично упражняване на такова право или привилегия, което да
не дава възможност за каквото и да било допълнително упражняване на съответното
право или привилегия по настоящата гаранция.
14. Българското право се прилага по отношение на и при тълкуването на настоящата
гаранция и всички спорове или претенции, произтичащи от или във връзка с нея,
включително всички въпроси, свързани с нейното съществуване, действителност или
прекратяване, както всякакви извъндоговорни спорове или претенции. Всеки спор,
възниквал от или във връзка с тази гаранция, е от изключителната компетентност на
Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата (БТПП) в София,
България, с прилагане на неговите процедурни правила. Решаващият орган е в състав от
трима арбитри, като всяка от страните посочва по един арбитър.
15. Настоящата гаранция е в сила само при условието на надлежно сключен договор за
резервиране на капацитет между Кандидата/оферента и „Булгартрансгаз“ ЕАД
съгласно обвързващите правила към Фаза 3 на процедура Open Season.
16. Настоящата гаранция може да бъде освободена и преди изтичане на валидността й
само след като получим обратно нейния оригинал, върху който бъде отразено съгласието
на „Булгартрансгаз“ ЕАД с направеното връщане.
17. С настоящото гарантираме, че сумата на тази гаранция не надвишава законово
определения лимит за нас (Фирмата-гарант).
18. Към настоящата гаранция прилагаме заверено копие на решение на Управителния
орган на Фирмата-гарант за учредяване на настоящата гаранция.
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………….. 20...

Подпис на издателя на гаранцията:
/име, фамилия и подпис/

Печат
Дата:…………………………..

