
           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ 
 

 
 

 

 

Изх. № ................... 

Дата:........04.2019г. 
 

 

 

П  О  К  А  Н  А  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, 

 

На основание Заповед № 262/02.04.2019 г. на Административния 

ръководител – Председател на Окръжен съд – Ямбол и във връзка с решения по   

Протоколи № 18/19.05.2004 г., № 53/19.12.2006 г., № 20/22.06.2005 г. № 

5/07.02.2013 г. на ВСС и Протокол № 16/26.04.2016г. на комисия „Бюджет и 

финанси” на ВСС, Ви каня да участвате в процедура за избор на обслужваща 

сметките на съда банка. 

Приложено, изпращам Ви документацията за участие в процедура за 

избор на обслужваща банка, както следва: 

1. Препис от Заповед № 262/02.04.2019 г. на Административен 

ръководител-Председател на Окръжен съд – Ямбол с условията и сроковете за 

провеждане на конкурса; 

2. Образец на заявление за участие в конкурса /Приложение № 1/ 

3. Образец на оферта-предложение по критерии за избор на 

обслужваща банка, приети с решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 

20/22.06.2005 г. /Приложение № 2/ 

4. Проект на договор за банково обслужване на сметките на Окръжен 

съд – Ямбол /Приложение № 3/ 

Уведомявам Ви, че резултатите от конкурса подлежат на одобряване от 

Висш съдебен съвет, поради което договор със спечелилата конкурса банка 

може да се сключи само след писмено разрешение от съвета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста. 

  

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД  

                                            ГРАД ЯМБОЛ :  ______________ 

                                                                /________________ / 

 

  
 

 

 

8600 Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 1 

тел.: 046/688 822,  факс 046/662 073 
 

 



Приложение № 1 

Към Заповед № 262/02.04.2019 г. 

на Адм.ръководител-Председател на ОС - Ямбол 

 

  

ДО 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД  

ГРАД ЯМБОЛ 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ЯМБОЛ БАНКА 
 

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Долуподписаният/ата/ ..........................................................……………………………………….. 

с ЕГН.............................................................постоянен адрес:……………………………………………….. 

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

л.к. № ................................................................ , изд. от МВР -........................................................................... , 

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА .............................................................................................. 

вписан/о/ в търговския регистър при......................................................................................................... съд, 

по фирмено дело № .................................../ ....................... г., със седалище и адрес на управление 

 

......................................................................................................................................................  

данъчен номер................................................................. , БУЛСТАТ................................................................ , 

осигурителен номер .......................................................... , с адрес за кореспонденция: .................................  

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

изрично упълномощен, с нотариално заверено пълномощно с per. № 

..................../ ......................г. по описа на ........................................................................................................- 

нотариус с район на действие PC - ...................................................и рег.№............................. при 

Нотариална камара. 

(попълва се при положение, че заявлението се подава от лице извън кръга на представителите по 

закон) 

ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 

ОБСЛУЖВАЩА ОКРЪЖЕН СЪД - ГРАД ЯМБОЛ БАНКА  

Декларирам, че: 

1. Запознат съм с конкурсната документация и условията за провеждане на конкурса и нямам 

възражения по тях; 



2. Представляваната от мен Банка приема условията на заповед № 262/02.04.2019 г. на 

Административен ръководител-Председател на Окръжен съд - Ямбол и конкурсната документация, ще 

изпълня всички предложени показатели и ще сключи приложения проект на договор за банково 

обслужване, ако спечеля конкурса, като съм съгласен с всичките му клаузи, които го обвързват със 

задължения. 

Прилагам следните документи:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата: .........…..        ……………………………………. 

гр. Ямбол                 (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

Към Заповед № 262/02.04.2019 г. 

на Адм.ръководител-Председател на ОС - Ямбол 

 

 

ОФЕРТА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Долуподписаният/ата/ ………............................................................................... 

с ЕГН , постоянен адрес: ………………………………………………………………… 

л.к. № …………………………………, изд.на  ………………. от МВР ………………. 

 

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ……………………………………….  

вписан/о/ в търговския регистър при …………………………………съд, 

по фирмено дело № ………/……….. г., със седалище и адрес на управление 

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

данъчен номер ………………….. , БУЛСТАТ …………………………………., 

осигурителен номер …………………………., с адрес за кореспонденция:  

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

изрично упълномощен, с нотариално заверено пълномощно с per. № ………../ г.  по описа на

 ……………………………………………………………………………………. 

нотариус с район на действие PC - ……………………. и рег.№ ……………….. при 

Нотариална камара. 

(попълва се при положение, че заявлението се подава от лице извън кръга на представителите по закон) 

 

ОФЕРТА 

 

№ по ред ПОКАЗАТЕЛИ % ТЕЖЕСТ НА 

ОТДЕЛНИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 2 3 4 

 Такси и комисионни за обслужване   

1. на клиенти на органите на съдебната власт 10%  

1.1. Парични вноски в лева 5%  

1.2. Международни преводи във валута 5%  

2. Електронно банкиране 5%  

3. Такси и комисионни за разплащане по система 

РИНГС 

5%  

4. Лихва по банкови сметки /”транзитна сметка, 

„сметка наличности”, „набирателна сметка” 

40%  

4.1. в лева 25%  

4.2. във валута 15%  

5. Ежеседмично/ежедневно инкасиране 5%  

6. Време за обслужване на плащанията 10%  

7. Банков рейтинг 10%  

8. Кореспондентски отношения 5%  

9. Клонова мрежа 5%  

 Предоставяне на   

10. кредити/овърдрафт на  служители 5%  

ВСИЧКО  100%  

 

 

 

Дата: …...... 

гр.Ямбол 

 

 

 

………. 

/подпис и печат/



  Приложение № 3 

Към Заповед № 262/02.04.2019 г. 

на Адм.ръководител-Председател на ОС - Ямбол 

 

 

ДОГОВОР 

за банково обслужване 

/проект/ 

 

 

Днес, ……...... 2019 г. в гр.Ямбол, между: 

1. ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ЯМБОЛ, с адрес на управление: гр.Ямбол, 

ул. „Жорж Папазов" № 1, с БУЛСТАТ 000970521, представляван от 

______________________- Административен ръководител-Председател, 

наричан за краткост по-долу „КЛИЕНТ" и 

……………………………………………………………………, със седалище 

и адрес на управление: 

……………………………………………………………….., 

регистрирано по ф.д. №………….. по описа на  

……………………………….. 

съд, ЕИК по БУЛСТАТ ………………….. , ИН от НДР 

…………………………. 

представлявано от 

………………………………………………………………….. 

наричани за краткост „БАНКА", съвместно наричани по-долу 

„СТРАНИТЕ" се сключи настоящият Договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 чл.1. КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКАТА приема да извършва банково 

обслужване на набирателни, бюджетни и извънбюджетни сметки в лева и 

чуждестранна валута на Окръжен съд гр. Ямбол, при условията на 

настоящия договор и в съответствие с нормативните изискванията в 

страната. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 чл.2. КЛИЕНТЪТ преценява дали да се възползва от даден продукт 

или услуга,предлагана от банката. 

 чл.З. БАНКАТА приема да прилага в отношенията си с КЛИЕНТА 

преференциални условия за банково обслужване. 

 чл.4. Финансовите услуги, които не са споменати в настоящия 

договор са предмет на допълнително договаряне. 

 чл.5. За изпълнение предмета на настоящия договор БАНКАТА 

извършва по искане на КЛИЕНТА следните услуги: 

1.Откриване и обслужване на бюджетни, извънбюджетни и 

депозитни сметки и поемането на обслужването но плащанията в СЕБРА 

на КЛИЕНТА в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство и на основание писмено искане за откриване на сметка от 

КЛИЕНТА, съгласно изрично приложение към настоящия договор. 



2. БАНКАТА се задължава да прилага лихва по сметките на 

КЛИЕНТА, съгласно представената в конкурсната процедура оферта, 

представляваща неразделна част от настоящия договор. 

3. БАНКАТА договаря откриването на други сметки на КЛИЕНТА в 

отделен документ. 

4. БАНКАТА приема да предоставя на КЛИЕНТА ежедневна 

информация за състоянието на сметките, салдата и оборотите по тях, 

заедно с отчетните документи за постъпленията и плащанията. 

5. БАНКАТА предоставя право на достъп до система за електронно 

банково обслужване чрез интернет банкиране при ред и условия, посочени 

в отделен договор. 

6. БАНКАТА приема при желание от страна на КЛИЕНТА, да 

осигури следните допълнителни условия: 

……………………………………………………………………………………

……  

…………………………………………………………………………………… 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 

 

 чл.6.(1). КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО: 

1. Да се разпорежда със средствата по сметките си само като прилага 

стандартни писмени и електронни форми на платежни документи, 

съгласно банковото законодателство и с четливо попълнени всички 

реквизити и подписани от представляващите лица. Правото на КЛИЕНТА 

се реализира до размера на разполагаемостта по сметките. 

2. Да внася и да получава по сметките си парични суми безкасово и 

без ограничения. 

3.Да тегли суми в брой при разполагаемост на сметките си в 

обслужващия клон, като за суми над ……….лв. се изисква предварителна 

заявка от един работен ден. 

4.Да откаже плащането и да изтегли вече дадено от него платежно 

нареждане, ако до момента на оттеглянето му сметката му не е била 

задължена. 

5.Да поиска информация за очакван превод, по която и да е от своите 

сметки. 

6.Да получава извлечение от салдото и операции по сметките си в 

обслужващия клон към деня на тяхното извършване. 

7.Да уведомява банката за констатирани грешки по извършени 

операции със средства по сметките си и да поиска отстраняването им в 

еднодневен срок от датата на уведомяването. 

8.Да се разпорежда със средствата по сметките си лично или чрез 

упълномощено по установения ред лице, съгласно действащото в страната 

законодателство. 

9.Да внася и да получава по сметките си парични суми в брой или 

безкасово без ограничение. 

 

(2). КЛИЕНТЪТ Е ДЛЪЖЕН: 



1.Незабавно да уведоми БАНКАТА за настъпили промени относно 

законните си представители, както и в пълномощията, предоставени на 

други лица. КЛИЕНТЪТ представя необходимите документи за това. 

2.Промените по предходната разпоредба имат сила по отношение  на 

БАНКАТА само от момента, в който тя писмено е била уведомена за 

настъпването им. 

3.Да захранва сметката си безкасово и в брой. 

4.Да прилага стандартни форми на платежни документи, съставени 

от него съгласно законовите изисквания. 

5.КЛИЕНТЪТ отговаря за автентичността, редовността и 

достоверността на нарежданията си и прилаганите към тях документи. 

6.КЛИЕНТЪТ, наредил плащането, носи отговорността за 

последиците от неправилно съставените платежни документи. 

7.КЛИЕНТА няма право да откаже получени преводи или внесени 

пари в брой от трети лица - вносители. 

8. КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми БАНКАТА за 

настъпили промени в пълномощията, предоставени на други лица. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА 

 

 Чл.7.(1). БАНКАТА има право: 

1. Да откаже да изпълни нареждане на клиента за извършване на 

плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или 

същите съдържат неточна, нечетлива и невярна информация. 

 

 (2). ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА: 

1.Да открие и поддържа сметките на КЛИЕНТА, съгласно условията 

на настоящия договор, както и да спазва банковата тайна, относно 

авоарите и операциите по тях; като предоставя информация на трети лица 

само в предвидените в закона случаи, или ако КЛИЕНТЪТ е дал 

предварително своето писмено съгласие. 

2.Да извършва плащания от сметката само по нареждане или с 

предварително съгласие на титуляра. 

3.Да приема и обработва ежедневно, в рамките на определеното си 

работно време с клиенти, постъпилите документи за безкасови и касови 

плащания в деня на депозиране. 

4.Да изпълнява нарежданията на КЛИЕНТА, само ако са 

представени в нормативно определените писмени форми на платежни 

документи, съставени четливо и подписани от представляващите 

КЛИЕНТА лица. 

5.Да изпълнява нарежданията на КЛЕНТА за плащане по реда на 

тяхното постъпване, съобразно действащите форми на плащане и до 

размера на разполагаемостта на сметката. 

6.Частични плащания по отделните нареждания или исканията за 

плащания не се извършват. 

7.Да изпълнява нарежданията на КЛИЕНТА за теглене на суми в 

брой, съгласно условията на настоящия договор. 



8.Да предоставя на КЛИЕНТА извлечение от сметката му в рамките 

на работния ден, следващ деня, в който са настъпили промените 

/движенията/ по сметката. 

9.Тези извлечения се предоставят на разположение на титуляра от 

служителите, обслужващи сметките му и от този момент те се считат за 

получени от титуляра. 

10.Ако в двуседмичен срок от предоставянето на извлеченията на 

разположение на титуляра, същият не оспори извършените от банката 

операции, те се считат за одобрени. 

11.Да отстрани констатирани от КЛИЕНТА грешки по извършени 

операции по сметките му в еднодневен срок от датата на уведомяване за 

тяхното извършване. 

12.БАНКАТА приема по желание от страна на КЛИЕНТА да осигури 

банкови услуги, чрез превеждане на заплати на негови служители по 

разкрити разплащателни или картови сметки. 

13.БАНКАТА приема, при желание от страна на КЛИЕНТА да 

отпуска кредити на магистрати и служители - тип „овърдрафт", 

потребителска, ипотечни кредити в размер и лихвен процент договорени 

между страните, при преференциални условия, съгласно вътрешните 

правила за кредитиране на БАНКАТА. 

14.БАНКАТА приема дължимите суми и държавни такси от 

физически и юридически лица. 

15.БАНКАТА приема да предостави при искане на КЛИЕНТА 

обобщена информация за състоянието на сметките, салда и обороти по тях, 

заедно с отчетните документи за постъпленията и плащанията по този 

договор. 

16.БАНКАТА предоставя за ползване пост терминално устройство в 

сградата на съда, съгласно ДДС № 02/31.03.2016г. 

17.Да поддържа и съхранява документите по този договор, 

представените пълномощни, както и копия от цялата писмена 

кореспонденция между страните по договора; 

18.БАНКАТА се задължава да извършва месечно олихвяване на 

средствата, постъпили по набирателната и бюджетните сметки на 

КЛИЕНТА, съгласно представената оферта в конкурсната процедура. 

19.Ежемесечно до 3 число на месеца,следващ отчетния месец 

БАНКАТА е длъжна да предостави информация за начислени лихви по 

сметките на съда. 

20.БАНКАТА е длъжна всеки петък да занулява транзитната сметка 

на съда, превеждайки постъпилите през седмицата суми по сметката на 

Висш съдебен съвет, посочена от Окръжен съд – град Ямбол, а когато 

съботния ден е работен сметката се занулява и в този ден. 

21.БАНКАТА се задължава в последния работен ден на календарната 

година да занули транзитната сметка и сметката за наличности на Окръжен 

съд – град Ямбол. 

 

V. ОТГОВОРНОСТИ 



 чл.8. При извършване на плащания БАНКАТА не следи за 

законосъобразността на сделките, освен ако с нормативен акт не е 

предвидено друго. 

 чл.9. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за настъпилите вреди от 

неправилно съставяне на платежни документи за операции с наличностите 

по сметките. 

 чл.10. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми на законен 

представител на КЛИЕНТА с прекратени правомощия, ако не е била 

писмено уведомена за това.  

 чл.11. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми по 

пълномощно, за което не е била писмено уведомена, че е променено или 

оттеглено. 

 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА 

 чл.12. Настоящият договор се сключва за срок от 3 /три/ години, като 

откритите на……………….. г. сметки на КЛИЕНТА ще се обслужват по 

условията на настоящия договор, считано от …………………. г. 

 чл.13. Продължаване срока на действие на договора се уговаря 

между страните писмено с допълнителен анекс към настоящия договор. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР 

 чл.14. Договорът може да бъде прекратен при следните условия: 

• по взаимно писмено съгласие от страните; 

• с двумесечно писмено предизвестие, отправено от коя да е от 

страните до другата; 

• при прекратяване съществуването на една от страните, 

включително и при откриване на производство по ликвидация 

или несъстоятелност; 

• при изтичане на уговорения срок; 

• с едномесечно писмено предизвестие от едната до другата 

страна при виновно неизпълнение задълженията по настоящия 

договор. 

 чл.15. При прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, 

отправено до БАНКАТА предизвестието трябва да бъде придружено с 

искане за закриване на сметката по образец, съгласно действащите банкови 

стандарти. 

VIII. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 чл.16. КЛИЕНТА не заплаща на БАНКАТА такси и комисионни за 

извършване на услугите - предмет на този договор. 

 чл.17. БАНКАТА ще обслужва КЛИЕНТА, съгласно предложените 

по офертата показатели. 

 чл.18. БАНКАТА начислява годишна лихва за периода на сключване 

на договора, както следва: 

• по парични средства от бюджетни сметки на клиента с годишен 

лихвен процент в размер на …….%; 

• по парични средства от набирателна сметка на клиента с годишен 



лихвен процент в размер на …….%; 

 

IХ.СЪОБЩЕНИЕ 

 чл.19. Всички съобщения, декларации, съгласие, спогодба, молби, 

претенции и информации по този договор, както и промените по него се 

извършват в писмена форма, на следните адреси: 

(1). За БАНКАТА: 

………………………………………………………………….  

(2). За КЛИЕНТА: п.код 8600, гр.Ямбол, ул.Жорж Папазов № 1, Окръжен 

съд –Ямбол. 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 чл.20. БАНКАТА ще изпълнява възложеното в съответствие с 

настоящия договор чрез клон в гр. Ямбол на банка 

…………………………………………..   с адрес: гр.Ямбол, ул. 

………………………………….  № ……………………….. 

 чл.21. Изменение и допълнение в този договор се извършват само на 

основата на писмени споразумения между страните и влизат в сила от 

датата на подписването им.  

 чл.22. За неуредените в този договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на българското законодателство. 

 чл.23. Всички договори, сключени между страните, в изпълнение на 

настоящия договор се считат за приложение към него. 

 чл.24. Споровете по тълкуването и прилагането на настоящия 

договор се разрешават по взаимно съгласие на страните, а в случай, че 

такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разрешаване пред 

компетентния съд, в съответствие с действащото законодателство в 

страната. 

 чл.25. Представената от банката оферта в процедурата за избор на 

банка  съставлява неразделна част от този договор. Всички задължения на 

банката по този договор се прилагат в съответствие с офертата, която е 

задължителна за страните. 

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра - по 

една за всяка от страните. 

 

ЗА КЛИЕНТА:      ЗА БАНКАТА: 

 

1.Административен ръководител-Председател 

 на Окръжен съд -Ямбол________________  

           /____________ / 

2.Главен счетоводител: _________________  

/________________ / 

 
 

 
 

8600 Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 1 

тел.: 046/688 822,  факс 046/662 073   


