
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЩИНСКА БАНКА АД 
ОБЕКТ: "Предоставяне на краткосрочен кредит за финансиране на разходи по проекти по 
Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени 
в рамките на бюджетната 2015 г. " 

Д О Г О В О Р 

За възлагане на обществена поръчка на основание чл.74, ал. 1от Закона за 
обществените поръчки 

Днес .^*^'.'fl^....2015 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, и 

2. ОБЩИНСКА БАНКА АД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес на 
управление гр. София, ул. Врабча №6, ЕИК 121086224, представлявана от Сашо Петров 
Чакалски - Изпълнителен директор и Николай Михайлов Колев - Изпълнителен директор, чрез 
Диян Тодоров Стоянов - Търговски пълномощник - директор на Общинска банка АД, 
Финансов център Велико Търново, упълномощен с пълномощно per. № 1578/14.05.2015г. на 
нотариус Радостина Михайлова, с per. № 098 на Нотариалната камара, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ 

Чл.1 По силата на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски 
програми с параметри съобразени с Решение № 1465 на Великотърновски общински съвет от 
дата 26.03.2015 г. с максимален размер на дълга по Номинална стойност - 2 400 000 лева. 

Чл.2 Банковият кредит е предназначен и ще бъде използван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за финансиране 
на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои 
да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 година. 

Чл.З Условията на усвояване, ползване и погасяване на кредита са определени по - долу в 
настоящия договор и в конкретния договор: договор за банков кредит, предложен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с офертата, и представляващ, неразделна част от настоящия договор, който 
страните се задължават да сключат. 

Чл. 4 Във всеки един момент от действието на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да 
ползва суми, надвишаващи общия лимит по чл. 1 по-горе. 

II. УСЛОВИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТА 

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави краткосрочен банков кредит след 
представянето на искане за кредитиране. Страните сключват за целта договор за банков кредит, 
съгласно образец - предложен с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да използва средствата по предоставения банков кредит само за 
целите, посочени в чл.2 по-горе. 



III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА 

Чл.7(1) Срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка е до дата 16.06.2016 
г. Кредитът по възможност ще бъде погасен до края на 2015 г. Краен срок за погасяване на дълга 
16.06.2016 г. След подписване на договор за кредит ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя погасителен план. 
(2) Срокът за погасяване на кредита, гратисния период, гарантиране на лихвите и главницата, 
валутата по кредита, условията за погасяване на същия са съгласно приетото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приетият договор за кредит. 

IV. ЛИХВИ, НЕУСТОЙКИ 

Чл.8 За ползването на суми от предоставения кредит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишна лихва върху фактически ползваните суми от кредита, формиран от 
сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния период от 
ползването на кредита и надбавка в размер на 2.33 (две цяло тридесет и три стотни) пункта 
годишно. 

Чл.9 При непогасяване в срок до 25.12.2015 г. изпълнителят представя актуализиран погасителен 
план. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) да осигурява необходимите собствени средства за плащане на разноските по кредита; 
(2) да ползва кредита и получените средства за целите, посочени в чл. 1 по-горе; 
(3) да издължава кредита в сроковете и съгласно условията на този Договор и на конкретния 
договор за кредит; 
(4) да поддържа стабилно финансовото си състояние през целия период на действие на договора; 
(5) да предоставя верни сведения, справки и друга периодично или инцидентно изискана 
информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) да получи кредита в сроковете и при условията, посочени в този договор и в договора за банков 
кредит - сключен по изпълнение на настоящия договор; 
(2) по начина, договорен в настоящия договор и в договора за банков кредит, да получава от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за движението по кредитната и разплащателната сметки; 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и да получава отчетна информация 
относно хода на изпълнение на настоящият договор и договора за кредит. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави краткосрочен банков кредит на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по начина, при сроковете и условията по настоящия договор и договора за 
кредит. 

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да гарантира банковата и търговска тайна, засягаща авоарите и операциите по кредитната и 
разплащателните сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предоставя информация на трети лица само в 
предвидените в закона случаи или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е дал предварително своето писмено 
съгласие; 
2. да не разкрива пред трети страни конфиденциална информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързана с 
изпълнението на договора, освен ако предварително не е получено писменото съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това; 



3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява на трети лица: факти, данни, обстоятелства 
и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станали му известни 
по време и във връзка с изпълнението на обществената поръчка; 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извърши услугата в съответствие с изискванията на 
законодателството на Република България. 

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. на незабавен достъп за извършване на проверки относно целевото ползване на кредита; 
2. да не предоставя суми по кредита, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си 
по настоящия договор. 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.15.(1) Гаранцията за изпълнение е в размер съгласно обявлението. 
(2) Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпълнение на договора и 
свързания с него договор за кредит. При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор и свързаният с него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи 
гаранцията за изпълнение. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 16 (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане на срока на действието на договора за възлагане на обществената поръчка и 
свързания с него договор за кредит; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
(2) Договора се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, ако договор 
за кредит не бъде подписан или бъде подписан, но не влезе в сила. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение поради прекратяването на договора. 

Чл.17 При прекратяване на настоящия договор преди изтичане на срока всички отношения между 
страните по договора за предоставяне на краткосрочен банков кредит, се уреждат съгласно 
уговореното в тях. 

Чл. 18(1) Договорът за предоставяне на банков кредит, сключен на основание настоящия договор, 
се прекратява с изтичане срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка, 
както и в случаите, предвидени в договора за кредит; 
(2)Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. 

X. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 19 Всички договори, съобщения, декларации, заявления, съгласия, 
спогодби, молби, претенции или информации, свързани с този договор, са в 
писмена форма. 

Чл. 20 Гореспоменатите документи се считат за надлежно дадени, когато са входирани в 
съответното деловодство лично или чрез куриер или са изпратени с препоръчана поща на адреса 
на всяка от страните. 

Чл. 21 Документите се считат за получени от другата страна на датата на входирането им в 
съответното деловодство; на датата на разписката за получаване, когато е предадено на куриер или 
на датата на разписката за получаване, когато е изпратено с препоръчана поща. 

Чл. 22 За валидни адреси за приемане на документи, свързани с този договор, страните приемат 
посочените в настоящия договор. 



XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 23 Настоящият Договор и свързаните с него договори ще се уреждат от българското 
законодателство. 

Чл. 24 Възникналите спорове и разногласия по прилагането на този договор ще се решават чрез 
преговори между страните. 

Чл. 25 Всички спорове, нерешени по съгласие на страните, породени по повод на този договор или 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и 
споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали 
обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд. 

Чл. 26 За неуредените условия относно изпълнението на този договор се прилагат клаузите на 
договорите, които ще бъдат сключени въз основа на него, а при липса на такива клаузи в 
договорите се прилагат разпоредбите на българското законодателство за конкретния случай. 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 27 Този Договор влиза в сила от деня на подписването му от страните и се съставя в два 
еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните. 

Чл. 28 Документацията за провеждане на откритата процедура за сключване на договора и 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са неразделна част от настоящия Договор. 

Този договор се състои и подписа в два екземпляра - по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:- ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ „ОБЩЩеКА ^ И К Д ^ ' А Д 
Кмет на Община^Зеликр Тъ1^но^о .--

(Диян Тодоров Стоянов - Търговски пълномЪ%ник) 

Даниела Данчев^ 
Началник отдел'„Бюджет" 

Съгласуван с: 
Десислава Йонко§а< 
Директор на дирекцкя „Правна" 

Надя Петрова 

Директор на дирекция ОСОП ^ 

Мариела Цонева 
Директор на дирекция „Общинско^|Зазвитие' 
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ОБЩИНСКА БАНКА 1 Г c ц 

Из.:. fe^^../r^£# 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

"Предоставяне на краткосрочен кредит за финансиране на разходи по проекти по 
Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат 
осигурени в рамките на бюджетната 2015 г. " 

От: „ОБЩИНСКА БАНКА" АД 
с адрес: гр. София, ул. „Врабча" №6, пощ. код 1000 
тел.: 02/9300111, факс: 02/9867673, e-mail: contacts©municipalbank.bg 
ЕИК: 121086224 
Регистрация по ЗДДС: EG 121086224 

Разплащателна сметка: 
IBAN сметка:: 
BIC код на банката 
Банка:, 
Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на краткосрочен кредит за 
финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, 
средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 
г." 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
Решение №1465 на Великотърновски общински съвет от дата 26.03.2015г., в 
съответствие с изискванията на възложителя и действащото в страната 
законодателство. 

Лихвен процент по кредита - годишна лихва, формиран от сбора на основния 
лихвен процент /ОЛП/, определен от БНБ за съответния период от ползването на 
кредита и надбавка в размер на 2.33 /две цяло тридесет и три стотни/ пункта. 

Срокът на действие на договора за възлагане на обществената поръчка е до 
дата 16.06.2016 г. Срока в раздел П.З от обявлението е максимален срок, в 
рамките на който ще бъде погасен кредита. Кредитът по възможност може бъде 
погасен до края на 2015 г. 

Така предложената надбавка се прилага независимо от срока за погасяване. 
След подписване на договор за кредит съгласувано с възложителя ще 

представим погасителен план. 

С о ф и я 1 0 0 0 , ул . В р а б ч а № 6 
Т е л . ; + 3 5 9 2 / 9 3 0 0 1 1 1 , ф а к с : + 3 5 9 2 / 9 8 6 7 6 7 3 

^Л.Г.Т.: S O M B B Q S F , ReuteSfs: SMBK, e - m a i l : c o n t a c t s @ m u n i c i p a l b a n k . b g 
- • ^ r | m ) i ^ m u n i c i p a l b a n k . b g 
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приложение: 
1. Образец на Договор за кредит с попълнени всички условия по него 
2. Образец на Договор за залог с попълнени всички условия по него 
3. Образци на документи, подлежащи на подписване от страна на Община Велико 

Търново: 
- Искане за банков кредит/банкова гаранция 
- Декларация за икономическа свързаност с други лица и кредитна 

задлъжнялост на свързаните лица 
- Декларация за образувани дела и публични държавни и общински 

задължения по смисъла на ДПК 
4. Електронен носител с предлаганите договори и образци на документи. 

Дата: 14.05|2015г./ 

Сашо ЧАк^жГки 
Изпъдййтелен директор 
Общинска банка АД 

• i Николай Кол^ 
Изпълнителен директор 
Общинска банка АД 
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