
 
 

 

НАРЕЖДАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
APPLICATION TO ISSUE A BANK GUARANTEE 

 

Това е нашето неотменяемо нареждане да издадете от наше име следната банкова гаранция / 
This is our irrevocable instruction to issue on our behalf the following bank guarantee. 
 

Наредител / Principal Бенефициер / Beneficiary 
 

Име: / Name:  
Aдрес: / Address:  

БУЛСТАТ / ЕИК / UI Number:  
Лице за контакт: / Contact person:  
Телефон / Phone: ……………………. Факс / Fax:……………. 

 

Име: / Name:  

Aдрес: / Address:  

 

Валута / Currency Размер на гаранцията / Amount of the Guarantee 
 

 
 

с цифри: / in figure:   с думи: / say:  
 

Срок на валидност (точна календарна дата) / Expiry Date and/or Event of the Guarantee (specific calendar date) 
 

 За срок до: / Expiry Date:  
 

 Събитие на изтичане: / Expiry event: 
 

Вид на гаранцията / Type of the Guarantee 
 

 за плащане / Payment Guarantee  
 за връщане на аванс / 

     Advance Payment Guarantee 

 

 за участие в търг / Bid Bond 
 за добро изпълнение /  

     Performance Bond 

 

 Митническа гаранция / Customs Bond 
 Други / other type  

 

Основание за издаване на гаранцията / Reason for issuance of the bank guarantee: 

 
 

Начин на издаване на гаранцията / Method of issuing the Guarantee 
 

 Директно от Ситибанк Европа АД, клон България / Citibank Europe plc, Bulgaria Branch  
 Чрез контрагаранция през: ……………….………………………………………………..………SWIFT Code: ………………….. / 

   By a Counter – Guarantee via: ……………………………………………………………………...SWIFT Code: ………………….. 
 

Текст на гаранцията / контра-гаранцията / Text of the Guarantee / Counter Guarantee 
 

 В съотвествие с вашите текстове / In accordance with your texts 
 Съгласно предложения проектотекст / As per enclosed draft 

 

 на английски език / in English 
 на български език / in Bulgarian 

 

Начин на издаване / To be issued  
 

 чрез системата SWIFT / by SWIFТ 
 

 в писмен вид / in paper 
 

Връчване / Изпращане на гаранцията / Handing over / Sending the Letter of Guarantee 
 

 На наредителя: / Тo the Applicant: 
 Директно на Бенефициера на адрес: / Directly to the Beneficiary at:  
 На Бенефициера, чрез неговата банка: / Advise through Bank: ………………………………………SWIFT Code:  

 

Такси и комисиони / Fees and commissions 
 

 Вашите комисиони и разноски са за наша сметка, а всички останали са за сметка на бенефициера / Your 

   commissions and charges are for our account and all the charges outside your bank are for account of the Beneficiary 
 Всички комисиони и разноски са за наша сметка / All the bank commissions and charges are for our account 
 Всички комисиони и разноски са за сметка на бенефициера/ All bank commissions and charges are for Beneficiary’s account 

 

Гаранцията се обезпечава с: / The guarantee is secured by: 
 

 Залог на вземания по сметки 

    (депозити) / With cash cover. 
 

 Контрагаранция /  

   Counter-guarantee (Stand-by-LC). 
 

 Договор за кредит и/или одобрена 

кредитна линия / Credit Facility 
 

 Други / Others. 

 

Ангажираме се при първо Ваше поискване да подсигурим достатъчно обезпечение, такова 
каквото Вие прецените, за подходящо за покриване на нашите задължения към Вас. Ние се 
задължаваме неотменяемо и безусловно при първо Ваше поискване да покрием всяка 
платена от Вас сума, или всяка сума, която по Ваша преценка предстои да бъде платена, по 
което и да е време, по тази гаранция, заедно с начислените лихви и разходи за правни и 
други услуги, възникнали при изпълнението на този ангажимент.  
We undertake to promptly at your request provide you with such collateral as you will deem suitable 
security for the performance by us of our obligations hereunder. We commit ourselves 
unconditionally to reimburse you at your first demand for every sum you have paid, or in your 
opinion, must pay at any time under this guarantee, together with accrued interest and costs 
including legal expenses and cost of legal counsel incurred by you in this respect. 

 

В случай на учредяване на залог на вземанията, то задължете сметка Nо. / In case of cash collateral debit account IBAN No. 

                                            
 

За вашите разходи и комисиони задължете нашата сметка при вас No. / For your charges debit account IBAN No.  

                      
 

Тази банкова гаранция се регламентира от Общите условия за делова дейност на Ситибанк, с които сме запознати и 
приемаме безусловно/ This  undertaking is subject to your General Business Conditions, which we read and unconditionally accept. 
 

Дата / Date ОТОРИЗИРАН ПОДПИС / AUTHORIZED SIGNATURE 


