
                                                                      Проект !!! 

     Д О Г О В О Р  

 

Днес, ................2019 г., в гр. София, между:  

1. ..........................................................(име на банката), регистрирана по фирмено дело № ........./ 

............ г. в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление 

................... ................................., телефон ...................., факс .….................., представлявана от 

........................................, наричана в текста „БАНКАТА“ от една страна,  

и  

2. СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД, ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление 

гр. София, бул. „Сливница“ № 309, , представлявано от д-р Кирил Рашков Палавеев, от друга 

страна, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ”, се състави и подписа настоящия договор за 

следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

1. Клиентът възлага, а Банката приема да извършва комплексно банково обслужване и други 

финансови услуги, като следните неизчерпателно изброени такива: 

1.свободни парични средства -депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат 

пласирани по депозитни или други банкови сметки; 

2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и 

др.; 

3. финансиране -оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др. 

 

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА  

2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и се сключва за срок до 

настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 36 (тридесет и шест) месеца или 

достигане на сумата в общ размер от 29 990,00 (двадесет и девет хиляди деветстотин и 

деветдесет) лева без ДДС, за изпълнение на обществената поръчка, обявена с покана, 

публикувана на ……………….. г. на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. 

  

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

3. Банката открива всички видове, допустими от закона банкови сметки в лева и чуждестранна 

валута на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на 



основание писмено искане, предоставено от Клиента, в клонове на Банката в град София, при 

условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него.  

3.1. Банката обслужва разкритите банкови сметки и извършва платежните и свързани с това 

услуги в лева и чуждестранна валута, при условията на настоящият договор и Приложение № 1 

към него. Финансовите услуги, които не са споменати в настоящият договор или Приложение 

№ 1 към него, са предмет на допълнително договаряне или, ако няма такова, се прилагат 

актуалните общи условия на банката.  

3.2. Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на действащите нормативни актове 

и при условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА  

4. Банката е длъжна:  

4.1. да осъществява платежните и свързаните с това услуги, предмет на този договор, въз 

основа на законовите разпоредби, съответстващи изцяло на императивните изисквания на 

закона;  

4.2. да приема и извършва по нареждане на Клиента плащания в границите на наличните по 

съответните сметки суми;  

4.3. да олихвява сметките на Клиента, съобразно условията на настоящият договор и 

Приложение № 1 към него; олихвяването на сметки на Клиента, които не са споменати в 

настоящият договор или Приложение № 1 към него, са предмет на допълнително договаряне 

или, ако няма такова, се прилагат актуалните общи условия на банката.  

5. Банката е длъжна да извършва възложените й съгласно условията на настоящия договор 

действия с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на 

информацията и при спазване на действащите нормативни документи.  

6. Банката извършва без разноски наредени от Клиента масови вътрешнобанкови и 

междубанкови плащания (независимо от размера на сумите) от разплащателна сметка в лева 

на Клиента, открита в Банката, като във връзка с това се задължава:  

6.1. да упълномощи свой представител/и, който да приема на гишетата на Банката 

информацията за масово плащане (платежно нареждане за масово плащане) на електронен и 

хартиен носител и надлежно заверен от Клиента поименен списък, съответстващ на 

съдържанието на електронният носител;  

6.2. да предостави на Клиента структурата на файла за масово плащане, в случаите, когато има 

изискване за криптиране на файла за масово плащане. Банката се задължава да предостави 

програма за криптиране, както и инструкция за инсталиране на програмата и работа с нея;  

6.3. при получаване от Клиента на нареждане за масово плащане (електронния, хартиен 

носител и надлежно заверен списък) до 13:30 ч. и наличие на необходимите средства по 

сметката на Клиента, да извърши плащането и да преведе сумите от масовият превод по 



посочените от Клиента сметки в рамките на същият работен ден; ако нареждането за масово 

плащане бъде подадено след 13:30 ч., Банката превежда сумите по сметките най-късно на 

следващия работен ден;  

6.4. да върне на приносителя на Клиента заверено копие от платежно нареждане за масово 

плащане в случай, че подадената от Клиента информация на електронен и хартиен носител, 

съответства на изискванията на Банката, не са установени грешки и по сметката на Клиента са 

налични „необходимите средства“ за извършване на масовото плащане;  

6.5. да уведоми Клиента, в случай на констатирана грешка, неточност или несъвпадения в 

информацията, между електронния и хартиен носител; в този случай масовото плащане ще 

бъде отхвърлено, като неговата по-нататъшна обработка спира до отстраняване на съответните 

несъответствия;  

6.6. да уведоми Клиента, в случай на недостиг на „необходимите средства“ за извършване на 

масово плащане и да отложи изпълнението на превода до постъпване на „необходимите 

средства“ по сметката на наредителя;  

6.7. да предостави на Клиента в запечатан плик справка за извършените масови плащания и 

електронният носител;  

6.8. да сторнира неправилно или грешно наредени, чрез масовият превод суми, само въз 

основа на уведомление от наредителя на плащането и предоставено с изричното писмено 

съгласие на бенефициента, чиято сметка е била заверена.  

6.9. да предостави активно електронно банкиране с възможност за извършване на банкови 

операции, разрешени с минимум два електронни подписа заедно.  

6.10. да предостави активно електронно банкиране с възможност за мултифакторна 

автентикация на всеки потребител.  

7. Банката има право да събира служебно дължимите й суми от сметките, открити при нея за 

изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като Клиентът 

дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. В случай, че за 

събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от една валута в друга, 

преизчисляването се извършва по съответните курсове на Банката, действащи към деня и часа 

на извършване на операцията.  

8. Банката приема да договаря преференциални курсове „купува” и „продава” за сделки над 

10,000 (десет хиляди) лева или равностойността им в друга валута.  

9. Платежни нареждания се приемат от Банката в рамките на определеното й работно време с 

клиенти. Условията за изпълнение на платежните операции са съгласно дадените инструкции 

от клиента в платежния документ – по отношение на дата на депозиране, дата на изпълнение и 

вальор.  

 

 



10. Банката не може:  

10.1. да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява 

задълженията си по настоящия договор, изцяло със своите права и да възлага изпълнението на 

своите задължения, следващи от настоящия договор, на трети лица;  

10.2. да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато издаването на 

такива документи следва от клаузите на настоящия договор и съответните нормативни актове;  

10.3. да извършва операции, за които не е получила нареждане от Клиента, което да е редовно 

оформено съгласно нормативните и вътрешнобанкови изисквания.  

11. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за спазване принципа на 

доверителност и недопускане на конфликти на интереси между Банката, нейните клиенти и 

Клиента. Разкриване на информация се допуска само с изричното съгласие на Клиента, както и 

на основание действащ закон, при условията и по реда, предвидени в него.  

12. Банката има право да изисква от Клиента да й бъдат предоставяни документите и 

информацията, които са й необходими за изпълнението на задълженията й по настоящия 

договор, изискуеми от действащото законодателство и оформени с необходимите реквизити.  

13. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от 

нормативните и вътрешнобанковите актове и прилаганите от Банката стандартни образци. 

Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица със спесимен в 

Банката.  

14. Банката е длъжна да дава на Клиента при поискване в рамките на работното си време 

информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и операциите по сметките му.  

14.1. За информация по сметките на Клиента Банката ще предостави безплатно пасивно онлайн 

банкиране.  

14.2. В клоновете на Банката, обслужващи Клиента, се определя лице за контакти, във връзка с 

банковото обслужване.  

15. Банката се задължава да получава банковите документи от и ги предоставя на лицата, 

посочени, в списъка по чл. 24.  

16. За добросъвестно изпълнение на настоящия договор Клиентът дължи на Банката такси и 

комисиони при условията на настоящият договор и Приложение № 1 към него. Услуги, които не 

са споменати в настоящият договор или Приложение № 1 към него, са предмет на 

допълнително договаряне или, ако няма такова се прилагат актуалните общи условия на 

банката.  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА  

17. Клиентът се задължава да представи всички необходими документи за откриване на 

банковите сметки, съгласно настоящия договор, с цел Банката да поеме обслужването на 

същите.  



18. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение стандартни попълнени 

документи, съгласно изискванията на Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда 

за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на 

платежни инструменти, както и необходимата информация за осъществяване на задълженията 

й, поети по настоящия договор.  

19. Клиентът се задължава:  

19.1. да заплаща дължимото възнаграждение и разноски на Банката, съгласно установеното с 

настоящия договор и Приложение № 1 към него, а за услугите, които не са уговорени в този 

договор – съгласно действащата Тарифа на Банката;  

19.2. да уведомява своевременно Банката за промените в:  

19.2.1. лицата с разпоредителни пълномощия;  

19.2.2. адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за 

изпълнението на този договор.  

19.3. При откриване на сметките в изпълнение на настоящия договор да предоставя на Банката 

оригинали от всички официални документи, удостоверяващи правосубектността му, статута и 

представителна власт, начина на управление и разпореждане със сметките и водене на 

съответния вид сметки; оправомощен служител на Банката заверява копия на същите; когато са 

настъпили промени в обстоятелствата, установени с документите, представени при откриване 

на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със спесимен, които 

имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от Банката, същите имат сила по 

отношение на Банката и я ангажират, при условие че предварително е била писмено 

уведомена от Клиента за настъпилата промяна.  

20. Клиентът отправя всички свои нареждания и уведомления във връзка с изпълнението на 

Договора до Банката.  

21. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и 

прилаганите към тях документи.  

22. Клиентът може да отменя наредени от него плащания и да оттегля представени в Банката 

платежни документи, само ако до момента на отмяната/оттеглянето съответната му сметка не 

е била задължена.  

23. Клиентът има право да съхранява активите си при условията на настоящия договор и да се 

възползва от добросъвестното изпълнение от страна на Банката на услугите, предмет на 

договора.  

24. Клиентът се задължава да предостави на Банката списък с лицата, които могат да 

представят и получават банкови документи в съответните клонове.  

25. Задълженията на Клиента във връзка с извършването на масови вътрешнобанкови и 

междубанкови плащания по т. 6 от настоящия договор са:  



25.1. надлежно да упълномощи свой представител/и, който да предоставя на гишетата на 

Банката информацията за масово плащане (платежно нареждане за масово плащане) на 

електронен и хартиен носител и надлежно заверен от Клиента поименен списък, съответстващ 

на съдържанието на електронният носител;  

25.2. да предоставя на Банката информацията за масов превод на електронен носител с точни и 

пълни данни. Електронният носител следва да бъде придружен от списък на хартиен носител 

по образец;  

25.3. да подава данните за масово плащане на електронен носител по предварително 

зададени от Банката формат и тип файл;  

25.4. да осигури наличност по разплащателната си сметка в размер не по-малък от 

„необходимите средства“, които се изискват съгласно чл. 6.3 от този договор; в случай, че 

наличността по разплащателната сметка на Клиента е по-малка от изискуемата в чл. 6.3, 

преводите не се изпълняват до момента на осигуряването й.  

26. За извършването на други дейности, операции и услуги, непосочени в настоящия договор и 

Приложение № 1 към него, но поискани от Клиента, последният дължи възнаграждение в 

съответствие с действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката, 

които тя събира по операциите, наречена по-долу в договора и приложенията към него 

„Тарифата” и/или в съответствие с постигнатите между страните други допълнителни писмени 

договорености.  

26.1. Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия договор са в 

сила за Клиента от деня на тяхното приемане със Заповед на изпълнителните директори на 

Банката.  

РАЗДЕЛ VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

27. Настоящият договор се прекратява при настъпване на някое от следните условия:  

27.1. по взаимно съгласие на страните;  

27.2. в случаите, когато Банката престане да бъде лицензирана банка по смисъла на ЗКИ, ако 

отпадне от актуалния списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа по чл. 6, ал. 2 от 

Наредба № 15/2007 година за контрол върху сделките с държавни ценни книжа, или ако 

настъпи промяна в присъдения й дългосрочен кредитен рейтинг, издаден от агенция за 

кредитен рейтинг;  

27.3. при прекратяване съществуването на една от страните по него, включително и при 

откриване на производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност; 16/18  

27.4. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната 

– при нарушение на някоя от клаузите на този договор;  

27.5. при настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 36 (тридесети шест) 

месеца или достигане на сумата в общ размер от 29 990,00 (двадесет хиляди деветстотин и 

деветдесет) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка, 



обявена с покана, публикувана на ……………………… на интернет страницата на МЗ при наличие на 

второто обстоятелство Клиентът изпраща уведомление до Банката не по-късно от 7 (седем) дни 

преди датата на прекратяване на договора.  

РАЗДЕЛ VІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

28. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия 

договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд.  

29. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство.  

30. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на 

адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите 

документи във връзка с изпълнение на договора.  

31. Неразделна част от този договор е Приложение № 1.  

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните, и влиза в сила от датата на подписването му.  

 

За БАНКАТА:                        За КЛИЕНТА:  

……….. ………………….. ..............                                                           ………….…………………..  

 

                                                                                                                           Д-р КИРИЛ РАШКОВ ПАЛАВЕЕВ 

 

СЪГЛАСУВАЛИ:                                                                                                                      

                                                      ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ   КАТЯ СИМЕОНОВА  ……………………………. 

 

ЮРИСТ    РАЛИЦА ХРИСТОВА…………………………………… 


