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Приложение 2-А 

 

 

До:  

„Ай Си Джи Би“ АД 

ул. Веслец 16 

София 1000 

 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Ние, “………….” АД, със седалище и адрес на управление …………..,  представлявана от 

……… и …………………… в качеството им на …….….., сме уведомени, че на ………2014 г. между 

……, ЕИК ……, със седалище и адрес на управление на ул. ……, гр. ……, България, 

представлявано от ……, в качеството му на Изпълнител, и „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB AD), ЕИК 

201383265, със седалище и адрес на управление на ул. "Веслец" № 16, район Оборище, София 

1000, България, представлявано от изпълнителните директори г-н Константинос Карагянакос и г-

н Ваньо Славейков Христов, в качеството му на Възложител, е сключен договор за 

предоставяне на услуги във връзка с придобиване на вещни права върху имотите за 

площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата 

инфраструктура за българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България 

(наричан по-нататък „Договор“).  

  

В съответствие с условията на Договора Изпълнителят се е задължил да представи в полза на 

Възложителя безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на 

задълженията си по Договора в размер на …... (……….) лева. 

 

Предвид нашето съгласие да дадем на Изпълнителя такава банкова гаранция с 

настоящото ние, “…………” АД, потвърждаваме, че сме гарант и отговорни пред Вас от името на 

Изпълнителя за сумата до …... (………….) лева и неотменяемо и безусловно се задължаваме 

след получаване на писмено искане за плащане от Вас да Ви изплатим или да преведем по 

посочена от Вас банкова сметка в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на писмото всяка 

сума или суми в рамките на …... (………) лева независимо от възраженията на Изпълнителя или 

на трети лица и без да се чака първия иск към Изпълнителя, както и без необходимост от Ваша 

страна да доказвате основания или да посочвате причини за исканата от Вас сума. 

 

Сумата по гаранцията няма да бъде намалявана с никакви други суми, включително за  

банкови такси и комисионни, данъци, прихващания, насрещни претенции и други удръжки, 

независимо от техния характер и начина на възникването им и независимо от лицето, което ги 

претендира или ги е наложило. 

 

 С настоящото потвърждаваме, че не е необходимо Вие да изисквате гореспоменатата 

сума или части от нея от Изпълнителя или да предявявате искове към него преди да ни 

представите Вашето искане. 
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 Нашите задължения по тази гаранция не се засягат или променят поради 

недействителността на Договора или невъзможността за принудително изпълнение на 

Договора, поради несъстоятелност, неплатежоспособност, прекратяване или реорганизация на 

……, нито поради какъвто и да е спор или разногласие между …… и Вас по Договора или във 

връзка с него. 

 

Настоящата гаранция е валидна до получаване на влязло в сила разрешение за строеж 

за българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България съгласно 

действащото към съответния момент българско законодателство, след което се обезсилва 

автоматично и окончателно независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат на 

банката или не. 

 

 Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само 

след връщане на оригинала й в “……………” АД. 

 

Потвърждаваме, че никаква промяна, допълнение или друго видоизменение в условията 

на Договора или на услугите по Договора, които биха могли да бъдат уговорени между Вас и 

Изпълнителя, няма да ни освобождават по никакъв начин от отговорност по настоящата 

гаранция и с настоящото потвърждаваме, че не ни е необходимо известие за каквато и да било 

промяна, допълнение или видоизменение. 

  

Настоящата банкова гаранция се подчинява на българското законодателство. 

 

 

Дата: ........................... 

 

 

За “…………………….” АД 

 

…………………………………….   /………… /               

…………………….……………… 

           /………… / 

 


