ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ПО ЧЛ. 36Ж, АЛ. 3 [АЛ. 6 ИЛИ АЛ. 7 СЪОБРАЗНО СЛУЧАЯ] ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДО
ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“
ул. „Триадица” № 8
гр. София

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
№ [номер/дата]

Ние, [име на банката], със седалище и адрес на управление [град, адрес], ЕИК [номер] сме
уведомени от нашия клиент [име на търговеца/производителя, адрес, ЕИК], наричан по-долу
„Наредител“, че на основание чл. 36ж от Закона за енергетиката Наредителят е задължен да
внася във Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“ фактурираните средства от цената
и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката.
В изпълнение на изискванията на чл. 36ж, ал. 3 [ал. 6 или ал. 7 съобразно случая] от Закона за
енергетиката, за обезпечаване задълженията на Наредителя по чл. 36ж от Закона за
енергетиката , Наредителят следва да издаде във Ваша полза и да представи банкова гаранция
за изпълнение за сумата [сума на банковата гаранция, определена по реда чл. чл. 36ж, ал. 3,
ал. 6 или ал. 7 ЗЕ] [лева/евро].
По искане на Наредителя, ние [име на банката] АД с настоящото безусловно и неотменяемо се
задължаваме да заплатим на Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“ без
възражение, при получаване на Ваше първо подписано и подпечатано искане за плащане,
деклариращо, че Наредителят не е изпълнил цялото или каквато и да е част от свое
задължение по чл. 36ж от Закона за енергетиката, както и размера на сумата, която се иска да
бъде заплатена от нас до общ максимален размер от [сума на банковата гаранция,
определена по реда чл. чл. 36ж, ал. 3, ал. 6 или ал. 7 ЗЕ], незабавно и във всички случаи не покъсно от 5 (пет) дни от получаване на Вашето искане без да е нужно да доказвате или да
показвате основания или причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за
плащане.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане,
извършено по нея, по силата на предявено искане.
Искания за плащане могат да бъдат предявявани всеки работен ден до изтичане срока на
валидност на настоящата гаранция, чрез представяне при нас, на адрес [адрес на банката] или
на друг посочен от нас в писмено уведомление до Вас адрес, на писмено изявление,
подписано от Ваш оторизиран представител, в което се препраща към настоящата гаранция и
се декларира, че (a) Наредителят не е изпълнил цялото или каквато и да е част от свое
задължение по чл. 36ж от Закона за енергетиката, което Ви дава право да теглите суми по
настоящата гаранция; (б) сумата, която искате да Ви бъде платена от нас; и (в) името на Вашата
банка и сметката, която следва да бъде заверена. За идентификационни цели, исканията за
плащане следва да ни бъдат предявявани чрез посредничеството на обслужващата Ви банка,
която следва да потвърди, че подписите под тях са обвързващи за Вас.
Настоящата гаранция влиза в сила незабавно и е валидна до [дата, която се пада най-малко
една година след датата на издаване на банковата гаранция]. Тази гаранция изтича изцяло
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и автоматично, ако Ваше искане, предявено съгласно горепосочените изисквания не е
постъпило в [име на банката] до [час] часа на [датата, която се пада най-малко една година
след датата на издаване на банковата гаранция]. След тази дата и час ангажиментът ни по
банковата гаранция се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е
върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в [име на банката] заедно с Ваше писмено надлежно
подписано освобождаване.

[ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА БАНКАТА]

