
Раздел II. ОБЩИ  УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТА. 

УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА 

13. Средствата по кредита се усвояват  по сметката посочена в т.2, като от сумата 

предварително се удържат дължимите такси по т.5.1.  от договора  

14. ФИ има право да откаже усвояване на средства по кредита, в случай, че към датата на 

усвояването е наложен запор от страна на трето лице върху вземането по кредита, респективно 

върху вземането по сметката, посочена в т. 2 от договора.  

 

ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ (ГПР) 

15. ГПР изразява общите разходи по кредита за потребителя, определени като годишен 

процент от общия размер на предоставения кредит (включва разходите за лихви и таксата за 

разглеждане на предложението за кандидатстване за потребителски кредит). 

15.1. Първоначалното изчисление на годишния процент на разходите по кредита се извършва 

като се приема, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален 

размер и ще се прилагат най-малко в този размер до изтичане на срока на договора. 

16. В годишния процент на разходи по кредита не се включват: 

16.1. разходите за обезщетения, които КП/СД дължи при неизпълнение на задълженията си по 

договора; 

16.2. разходите за такси за извършване на превода на средства и за поддържане на банкови 

сметки, предназначени да обслужват погасяването на кредита, на лихвите и другите разходи по 

него, както и за събирането на дължимите вноски или за извършването на други плащания, 

независимо дали сумите се събират в брой или по друг начин; 

16.3. разходите, свързани с обезпеченията. 

16.4. разходите за неустойки, които КП/СД дължи при неизпълнение на задълженията си по 

договора. 

НАЧИН И ПОРЕДНОСТ НА ПЛАЩАНИЯТА 

17. КП погасява задължението си към ФИ  на месечни вноски, посочени в Договора, по следния 

начин: 

17.1. чрез вноска  по банковата сметка на ФИ  посочена в т.10, р. І; 

17.2. чрез директен дебит като  подаде нареждането за дирек¬тен дебит в банката, която води 

сметката на КП 3 (три) работни дни преди падежа. КП приема, че съответната погасителна 

вноска може да постъпи по сметка на ФИ преди падежа, в случай, че нареждането за директен 

дебит бъде обработено от об¬служващата банка в по-къс от законоуста¬новения тридневен 

срок. КП има право по всяко време да оттегли даденото съгласие за директен дебит в полза на 

ФИ, за което се задължава да уведоми писмено ФИ. 

18. Ако КП/СД изплати в полза на ФИ сума, пре¬вишаваща съответното задължение по 

по¬гасителен план, ФИ има право да използва тази сума за погасяване на вече просроче¬ни 

задължения на КП. Ако няма просроче¬ни задължения по Договора, ФИ има право да задържи 



надплатената сума за погасяване на бъдещите задължения на КП съгласно Договора. В този 

случай ФИ не дължи обезщетение на КП за надплатената сума.  

19. Плащането на месечната вноска се счита за извършено в момента на заверяване на 

банковата сметка на ФИ  със съответната сума. 

19.1. КП заплаща отделно и за своя сметка банковите такси, съгласно тарифата на съответната 

банка. 

20.  При частично плащане, задължението  на КП се погасява в следната поредност : 

 1)  наказателна лихва; 

 2) неустойки за неизпълнение на договора; 

 2) лихва; 

 3) просрочена главница; 

 4) редовна главница; 

21. КП/СД издължава вноските по главницата, лихвите, таксите, разноските и неустойките по 

договора в оригиналната валута, в която той е бил ползван и/или в друга конвертируема 

валута, различна от валутата на кредита, като в случай, че е необходимо превалутиране, ФИ  го 

извършва по официално обявения курс „купува — продава" на „Първа Инвестиционна Банка” в 

деня на операциите, като курсовите разлики са за сметка на КП/СД. 

СОЛИДАРНИ ДЛЪЖНИЦИ 

22. СД, на основание чл. 121 и следващи от ЗЗД се задължават и отговарят за задъл-жението на 

КП, състоящо се в погасяване на кредита, включително евентуално наложените договорни 

санкции и следващи евентуал¬ни задължения, произтичащи от Договора или във връзка с него. 

23. КП и СД, отговарят за изпълнението на задълженията по настоящия договор при условията 

на солидарна отговорност съгласно ЗЗД. 

23.1. Вземанията на ФИ по настоящия договор по отношение на КП и СД, са неделими и могат 

да бъдат събирани изцяло от всеки един от тях, съответно наследниците им и от всички заедно, 

при условията на пасивна солидарност, като всеки отговаря за изпълнението на цялото 

задължение без възражение за поредност или пропорционалност. 

23.2. Правата и задълженията на КП, посочени в тези Общи условия, както и направе-ните 

декларации и дадените съгласия от КП се отнасят съответно и за СД. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

24.ФИ се задължава: 

24.1. Да предостави сумата по т.1.2., р. I, при условията от настоящия договор. 

24.2. Да осигурява периодично и при поискване от КП безвъзмездно, във всеки един момент от 

настоящия договор, извлечение по кредитната сметка, под формата на погасителен план за 

извършените и предстоящите плащания по кредита. 



25. Задълженията и отговорностите на ФИ се определят единствено от изричните разпоредби 

на Договора и приложимото законодателство. Никакви мълчаливи съглашения, задължения 

или отговорности във връзка с договора няма да бъдат тълкувани срещу ФИ, нито правата и 

действията и могат да бъдат ограничени от разпоредбите на съглашенията между КП и трети 

лица. 

25.1 ФИ не носи отговорност за каквито и да е други действия, освен за проявена от нея груба 

небрежност или злоумишлено неизпълнение на задълженията и по настоящия договор. 

26. ФИ има право:  

26.1. Да прехвърли част или всички свои вземания по този договор на трето лице, като му 

предаде и всички лични данни, станали известни на ФИ по повод на Договора, за което с 

подписването на Договора КП и СД се съгласяват.  

26.2. При промяна в официалния валутен курс на българския лев към еврото, съгласно Закона 

за Българската народна банка,ФИ преизчислява и коригира дължимия остатък по ползвания 

кредит съобразно новия курс, като размерът на коригирания дълг (главница и дължими лихви) 

в български лева бъде равен на дължимата от Кредитополучателя сума, деноминирана в евро 

в деня, предхождащ влизането в сила на промяната в официалния валутен курс, преизчислен 

по новия курс лев/евро; 

26.3. КП/СД са съгласни с правото на ФИ да прихване просрочени вземания, включително 

бъдещите вноски по кредита.   

27. КП се задължава: 

27.1. Да ползва отпуснатия кредит по реда и при условията на настоящия договор. 

27.2. Да предоставя при поискване от ФИ допълнителни документи и данни за целите на 

контрола. 

27.3. Да издължава погасителните вноски и/или лихви по кредита в сроковете, договорени в 

настоящия договор, както и да заплаща в срок дължимите неустойки.  

27.4. КП и СД се задължават, в случай на какви¬то и да било промени в данните, които са 

предоставили или ще предоставят на ФИ във връзка с Договора, като напр. промяна на данните 

по документ за самоличност, прекратяване на трудовия договор, смяна на работодателя, 

промяна на постоянния, настоящия или адреса за кореспонденция или промяна на телефонния 

номер, както и за всякакви нови обстоятелства и промени, които могат да застрашат 

погасяването на кредита да известят писмено ФИ  най-късно до 5 (пет) работни дни от 

възникването на събитието. При неизпълнение по отношение на промени в адреса, всички 

уведомления, покани и съобщения, изпратени от ФИ  на стария адрес на КП се приемат за 

редовно връчени. 

27.5.  КП/СД е длъжен да компенсира ФИ за всички вреди, които последната е понесла в 

резултат на предоставената невярна информация или нарушаването на Договора. 

28. От датата на сключване на настоящия до¬говор до момента на пълно погасяване на всички 

дължими суми по кредита и на всички други задължения, КП и СД се задължават да: 

28.1. Плащат в срок всички дължими данъци, осигуровки, такси, други публични задъл¬жения, 

както и всички други задължения, които при евентуално неплащане, могат да доведат до 

обременяване на имуществото им. 



28.2. Уведомяват незабавно ФИ за предявени искове и образувани изпълнителни дела срещу 

тях и имуществото им. 

28.3. Не продават, прехвърлят, отдават полз¬ването на вещно правно или облигационно 

правно основание на отдел¬ни части или цялото им имущество, или из¬вършват друго 

разпореждане с повече от 5% (пет процента) от него, освен ако заменят съществуващи активи с 

нови, с равна или с по-голяма стойност. 

28.4. Не влизат в отношения, които биха дове¬ли до появата на дълг, включително други заеми 

или банкови кредити, които биха до¬вели до неизпълнение на задълженията на КП и СД към 

ФИ  по договора за потребителски кредит. 

28.5. Не поемат или гарантират изцяло или частично парични или други задължения на трети 

лица, които биха довели до неиз¬пълнение на задълженията на КП и СД към ФИ  по договора 

за потребителски кредит.  

29. КП/СД има право:  

29.1. Да издължи предсрочно частично или напълно кредита при условията на настоящия 

договор. 

29.2. Да се откаже от сключения договор за потребителски кредит, като изпрати писмено 

уведомление до ФИ в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на 

договора за кредит, без да посочва причина за отказа. 

29.2.1. В случай на упражняване на правото си по т.29.2. КП е длъжен да върне на ФИ в срок от 

30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на уведомлението, усвоената сума по 

главницата от кредита, както и дължимата лихва върху нея от датата на усвояване до датата на 

връщане, изчислена съгласно стойностите, посочени в т. 3.2., р.1 от настоящия договор. За дата 

на усвояване на средствата се приема датата, на която сметката на КП е заверена със сумата по 

кредита, но не по-късно от един работен ден след дебитиране сметката на ФИ при 

обслужващата я банка. За дата на връщане на главницата се приема датата, на която сметката 

на ФИ в обслужващата я банка е заверена с възстановените суми. 

29.2.2.  В случай, че в срока по т.29.2. на ФИ не бъде връчено писмено известие за от-казване от 

Договора за потребителски кредит, дори и ако средствата са били върнати по сметката на ФИ 

навреме, както и в случай, че след надлежно връчен писмен отказ от сключения договор, КП не 

върне главницата и не заплати лихвата, съгласно и в срока по т.29.2.1., ФИ има право да запази 

действието на Договора, ведно с всички права и задължения по него, възникнали за страните и 

съгласно вече договорения между страните погасителен план или да направи част или целия 

дълг по кредита предсрочно изискуем,  В тези случаи, ФИ уведомява писмено КП на последния 

посочен от него адрес за кореспонденция относно обстоятелството дали ФИ запазва 

действието на Договора или обявява дълга за предсрочно изискуем. Уведомлението се счита 

за достигнало до КП ако е изпратено на посочения съгласно този Договор адрес за 

кореспонденция на КП. 

 

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ 

30. КП има право да изпълни предсрочно задълженията си по този договор, като без 

ограничения издължава изцяло или частично дълга по него и преди настъпване на съответния 

срок по погасителния план по т.8, без да дължи лихви, такси или други разходи.  



30.1. КП е длъжен да извести писмено ФИ за намерението си да погаси предсрочно кредита.  

30.2. В случаите на предсрочно частично погасяване на главница по кредита, предсрочно 

погасената част от кредита е за сметка на последните погасителни вноски.  

30.3. При предсрочно погасяване на кредита, ФИ има право на обезщетение, определяемо 

съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит. 

30.4. В случай на предсрочно погасяване на кредита КП е длъжен да върне на ФИ усвоената 

сума по главницата от кредита, както и дължимата лихва върху нея от датата на усвояване до 

датата на предсрочното погасяване, както и неустойката по т. 11 от договора ако е приложима.  

30.5. При погасяване на задълженията по кредита КП има право да получи при поискване и 

безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под 

формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план 

посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ.НЕУСТОЙКИ. 

31. Действието на Договора се прекратява: 

31.1  с пълното погасяване на задълженията на КП/СД към ФИ по  Договора. 

31.2. при упражняване правото на отказ от страна на КП,  след изпълнение на условията по 

т.29.2.1. 

31.3. при други условия, посочени в Договора. 

32. В случай, че КП просрочи изплащането на коя да е от дължимите от него месечни вноски с 

повече от 30 дни, ФИ има право да обяви част или цялата непогасена част от задължението, 

съгласно Приложение 1 и Приложение 2 /в случай на неизпълнение на условията по т.11/ за 

предсрочно изискуема. За целта ФИ изпраща уведомление до КП като дава срок от 7 дни за 

изплащане на просрочените суми и указва на КП, че при неизпълнение цялата непогасена част 

от задължението, съгласно Приложение 1 става предсрочно изискуема.  

32.1. В случай че, КП просрочи изплащането на коя да е от дължимите от него месечни вноски с 

повече от 90 дни, цялата непогасена част задължението, включваща: цялата непогасена 

главница, начислените и непогасени лихви  с настъпил падеж и непогасените неустойки /в 

случай на неизпълнение на условията по т.11/, съгласно Приложение 1 и Приложение 2, става 

автоматично предсрочно изискуема. В този случай, ФИ не е длъжна да изпраща на КП/СД 

уведомления, покани, предизвестия или други за настъпилата предсрочна изискуемост. 

33.  При предсрочна изискуемост, КП/СД следва да заплати незабавно непогасената част от 

главницата, ведно с всички начислени договорни лихви, лихви за забава, такси и неустойки   по 

договора. 

34. КП/СД е информиран, че в случай на неизпълнение от негова страна на Договора, ФИ има 

право да  предприеме спрямо него няколко или всички от изброените по – долу мерки, но без 

да се ограничава само до тях: 

 -  да включи некоректния КП/СД в съответните списъци и база данни за некоректни 

партньори в Централния кредитен регистър; 

 - да прехвърли по надлежния ред вземанията си към КП/СД на дружества, организации 

и физически лица, специализирани в реализирането на трудно събираеми вземания; 



- да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията 

си от КП/СД по реда на ГПК като в т.ч. се снабди с изпълнителен лист и пристъпи към 

удовлетворяване на вземанията си чрез принудително изпълнение върху имуществото, 

предоставено като обезпечение, съответно върху цялото имущество на КП/СД и/или третите 

задължени лица по законно установения ред. Всички разноски, заплатените от ФИ под формата 

на държавни такси, нотариални такси, адвокатски хонорари, както и всички други разноски по 

делото, КП/СД е информиран, че ще трябва да възстанови на ФИ. Техният размер, заедно с 

размера на натрупаните лихви за закъснение, в отделни случаи могат да надхвърлят размера 

на непогасената главница. 

- да сезира с искова молба компетентната арбитражна институция, съгласно т.49.1. от 

Договора. 

35. Когато Договорът бъде обявен за предсрочно изискуем, страните приемат, че има 

неизпълнение от страна на КП/СД и в този случай КП/СД дължи на ФИ неустойка в размер 4 % 

върху кредитираната сума месечно  до цялостното погасяване на задължението по договора, 

но не повече от 50 % от кредитираната сума . 

36. Неустойките по настоящия Договор се кумулират за всяко отделно неизпълнение по 

Договора. 

37.  С плащането на неустойката ФИ не губи правото си на обезщетение за действителните 

вреди. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

38. С приемането на тези Общи условия, КП и СД потвърждава(т) и декларира(т),че: 

    1) предоставил е на ФИ точна, пълна и вярна информация за своето икономическо 

положение и целите на използване на кредита; 

    2) не е/са премълчал/и пред ФИ никакви свои задължения, включително и като поръчител/и, 

нито неизпълнени задължения към държавата, финансовите институции, към настоящия или 

предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, или задължения, които 

предстои да бъдат изплатени в най-близко бъдеще към деня на подписването на Договора; 

  3) не е/са премълчал/и пред ФИ наличието на съдебни или арбитражни дела спрямо него/тях 

към деня на подписване на Договора или наличието на основателни причини, които могат да 

доведат до такива дела; 

  4) не е/са премълчал/и пред ФИ за това, дали е/са неплатежоспособен/и, дали е/са 

участник/ци в  договори, в чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на 

задълженията според Договора; 

39. Декларират, че гарантират и носят отговорност за верността на всички документи, 

информации и данни, които са предоставени на ФИ при сключването на настоящия договор. 

КП/СД е длъжен да обезщети ФИ за всички претърпени от нея вреди и извършени разноски във 

връзка с правоотношения с трети лица, възникнали като резултат от невярна, непълна или 

ненавременна информация, предоставена от КП /респ. СД или от негови представители. 



39.1.Декларират, че са им известни разпоредбите на нормативните актове, уреждащи 

изпълнението на настоящия договор и са запознати и приемат Общите условия за кредитиране 

на ФИ и условията, при които ФИ предоставя потребителски кредити на физически лица. 

39.2. Декларират, че ФИ им е предоставила данните и информацията, които е задължена да им 

предостави в качеството си на администратор на лични данни съгласно Закона за защита на 

личните данни /ЗЗЛД/. 

39.3. Декларират, че доброволно дават на ФИ изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, 

т. 2 ЗЗЛД, ФИ в качеството на администратор на лични данни да събира, съхранява, обработва, 

проверява, използва и/или предоставя информация за всички предоставени и от КП/СД лични 

данни и/или данни за финансовото им състояние (включително и тези, които евентуално ще и 

предоставят в бъдеще) на посочените им от нея категории трети лица.  

39.4. Декларират и се съгласяват ФИ да обработва /използва личните им данни/ и за 

посочените  им от ФИ цели, вкл. за директен маркетинг по смисъла на ЗЗЛД, в това число – за 

да бъдат изпращани на КП/СД и писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни 

SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или 

комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на ФИ . 

39.5. Декларират, че дават на ФИ изричното си съгласие и упълномощават ФИ да проверява 

достоверността и актуалността на предоставените и от него лични данни, в случаите когато и по 

начина по който намери за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на 

настоящия договор и постигане на посочените от ФИ цели. 

39.6.Декларират, че дават изричното си съгласие, ФИ да съхранява направеното от КП/СД и 

предоставено на ФИ копие на документите им за самоличност за нуждите на пълната им 

идентификация. 

39.7.Декларират, че дават изричното си съгласие ФИ да изисква от НОИ и/или др. държавни 

или общински органи и организации, и да получава наличните в информационна им системи 

данни за КП/СД. 

39.8. Декларират, че предоставят личните данни доброволно - с оглед възникването, 

запазването и развитието на договорни отношения с ФИ по настоящия договор и съгласието им 

съставлява съществено обстоятелство, което мотивира ФИ да встъпи в настоящия договор и да 

предостави кредита, съгласно настоящия договор, като евентуален последващ отказ, 

възражение или оттегляне на съгласието ще съставлява случай на неизпълнение по настоящия 

договор.  

39.9. Декларира, че са запознати с действащата към датата на подписване на Договора Тарифа 

на таксите за извършваните от ФИ услуги, като към датата на заплащане на съответна такса, 

същата се дължи в размер според актуалната в момента Тарифа. 

40. СД декларира, че с подписването на Договора от същия момент встъпва в задълженията на 

КП по него и поема съвместно с него отговорността по изпълнението им, както са уговорени 

между страните, и се съгласява да отговаря солидарно, наред с КП, за издължаването в пълен 

размер на всички негови задължения по настоящия договор до окончателното им погасяване, в 

т.ч. главница, лихви, лихви за просрочие, такси, комисиони, неустойки и разноски. ФИ запазва 

правата си по отношение на СД и след отпускане на револвинг по кредита. 



41. Направените от КП и СД декларации и потвърждения ще се считат за валидни и 

препотвърдени към края на всеки календарен месец (освен по отношение на новонастъпили 

обстоятелства, които са били междувременно писмено декларирани пред ФИ незабавно след 

настъпването им). 

42. Всяка от страните по настоящия Договор се задължава да пази търговските, деловите и 

банковите тайни на другата страна, които са и поверени от нея или са и станали известни във 

връзка с изпълнението на настоящия Договор, включително и след неговото прекратяване, 

освен в изрично предвидените от закона случаи.  

43. Адресите посочени в т.12, р.І от Договора ще се използват като адреси за получаване на 

всички писмени документи, изпращани от ФИ на КП/СД.  

43.1. Всяко известие, инструкция, въпрос или документ въз основа или във връзка с Договора, 

се считат за получени и узнати от КП/СД, ако бъдат изпратени на адреса за кореспонденция, 

посочен в т.12, р.І на Договора и неговите приложения или последно декларирани от КП/СД. С 

уговореното в настоящия член ФИ и КП/СД изрично уреждат реда за връчване на известия, 

инструкции, въпроси или документи, като се съгласяват и считат връчването по този ред за 

редовно. 

43.2. Всяко известие, инструкция, въпрос или документ, отнасящ се до този Договор, КП и СД 

трябва да връчат лично или да изпратят чрез препоръчана поща на посочения в т.12, р.І от 

Договора адрес на ФИ. 

44. КП/СД има право да подава жалби, свързани с Договора за разглеждане от ФИ, по които тя 

е длъжна да се произнесе в 30 - дневен срок и да уведоми писмено КП за становището си.  

45. При възникване на спор КП/СД има право да се обърне и към Комисия за защита на 

потребителите и помирителните  комисии  по ЗКП. Адресът за контакт с Комисия за защита на 

потребителите е: гр. София, пл. „Славейков" № 4а. 

46. Нормативни актове, които са влезли в сила след сключването на настоящия договор и 

засягащи отпускането и ползването на кредита, са задължителни за страните по договора. 

47. Страните се съгласяват, при въвеждане на еврото като национално платежно средство в Р 

България, което заменя българския лев, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, 

задължението (остатъкът от ползвания паричен заем) да се превалутира автоматично в евро, 

съобразно установените законни условия на замяната. 

48. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван при: 

48.1. Взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

48.2. Изменение на Общите условия от страна на ФИ, съобразно изискванията на чл.16, ал.3 от 

ЗЗД, като ФИ се задължава предварително и по подходящ начин да запознае КП/СД с новите 

Общи условия като ФИ изнася информация за промяната в офисите си и на електронната си 

страница. .  

49.1. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с Договора, включително споровете, 

по¬родени или отнасящи се до неговото тъл¬куване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, ще бъдат отнесени за разре¬шаване съобразно законодателството на РБългария 

по избор на ищеца до компе¬тентния съд или до арбитражен съд „Арби¬тер Юстициарум“СНЦ, 

БУЛСТАТ 176193236, с адрес и седалище в гр. София, ул. „Цар Бо¬рис III” № 126, ет.1, където ще 



бъде разгледан от избрания и посочен от страните арбитър – Стоил Владимиров Моллов или от 

заместващия го арбитър – Красен Василев Василев. Настоящата арбитражна клауза не 

изключва или препятства КП/СД да използват предвидените в законодател¬ството на 

РБългария средства за защита на своите права като предявяват претенциите си пред 

компетентния съд. Арбитражът е определен по взаимно съгласие от стра¬ните с настоящата 

арбитражна клауза, като производството започва пред арбитраж¬ния съд, когато която и да е 

страна по Договора го сезира с искова молба за образуване и решаване на арбитражното дело. 

Арби¬тражното дело се разглежда в седалището на арбитража в едноинстанционно 

арби¬тражно производство. 

49.2. Арбитражът след като получи исковата молба на ищеца насрочва открито заседа-ние за 

разрешаване на спора. 

49.3. Разходите по арбитражното дело се състо¬ят от:  

а) такса и покриване на общите разходи по арбитражното дело;  

б) възникнали допълнителни разходи на арбитъра.  

49.3.1. За разглеждането на спора на арбитража се заплаща такса и сума за общи разходи по 

арбитражното производство в размер на 100 лв.(сто лева). Ищецът е длъ¬жен да плати тази 

сума при подаване на исковата молба до арбитража. Преди да е платена таксата, молбата не се 

разглеж¬да. Ако таксата не е платена и в допълни¬телния срок, определен от арбитража, 

исковата молба се оставя без движение и разглеждането на делото се прекратява, за което 

арбитражният съд изпраща съобще¬ние до страната. 

49.3.2. За покриване на възникнали допълнител¬ни разходи на арбитражния съд (напр. за 

извършване на експертна оценка) страни¬те са длъжни да внесат авансово депозит в размер и 

срок, определени от арбитража. Депозитът може да бъде в тежест само за едната страна, ако 

тези допълнителни разходи са възникнали по нейно искане. Докато депозитът не бъде внесен, 

не се извършват действията, за които е предназ¬начен. Ако в процеса на производството е 

необходимо да се повиши депозитът за допълнителните разходи, защото сумата, която е 

определена в съответствие с изр.1 се окаже недостатъчна за покриването на тези разходи, 

страните или евентуално страната, която е поискала извършването на тези разходи, или в 

чийто собствен инте¬рес са възникнали те, е длъжна при покана да заплати допълнителна сума 

към депози¬та в определен от арбитъра срок. Докато допълнителната сума не бъде внесена, 

действията, за които тя е предназначена, няма да се извършат. 

49.4. За да се избегне вероятността по време на арбитражното дело документацията да не 

бъде връчена, страните се споразумяват, че избраният арбитражен съд има право да връчва 

документацията на посочените в Договора адреси. Призовките и съобщенията в арбитражното 

производство се изпращат на КП/СД на посочения в договора адрес, на последния адрес, за 

който КП/СД след сключ¬ването на договора писмено е уведомил ФИ. Призовките и 

съобщенията се считат за получени, когато в разписката за връчва¬не е удостоверен опитът 

същите да бъдат предадени на адресатите им.Призовките и съобщенията се считат за получени 

след изтичане на петия работен ден и в слу¬чаите, когато в известието за доставяне е 

отбелязано, че не са получени поради това, че са отказани/не са приети, непо¬търсени са, 

адресатът е заминал, не живее на посочения адрес или отсъства, адресът не съществува вече, 

непознат е или е не¬достатъчен. Призовките и съобщенията в арбитражното производство се 

изпращат на ФИ на регистрирания адрес по негово¬то седалище. С уговореното в настоящата 



клауза, ФИ и КП/СД изрично уреждат реда за връчване на призовки и съобще¬ния в 

арбитражното производство, като се съгласяват и считат връчването по този ред за редовно.  

49.5. Страните се споразумяват, че срокът за разглеждане и решаване на искане за 

разглеждане на спора чрез арбитраж е един месец от датата на образуване на арбитражното 

дело. След получаване на исковата молба арбитражният съд изпра¬ща копие на иско¬вата 

молба, заедно с доказателствата към нея, на другата страна, като дава 7-дневен срок за 

отговор. Открито арбитражно за¬седание се насрочва в срок до 21 дни от изпращане до 

ответника на исковата молба с доказателствата. Арбитражният съд постановява арбитражно 

решение в 7-дневен срок след приключване на арби-тражното заседание, на което е даден ход 

по същество на делото  

50. Всеки член, алинея или друга клауза на договора или друга разпоредба, която е или се 

превърне в незаконна, недействителна или неприложима, трябва да бъде разглеждана 

отделно от договора и е недействителна само до такава степен на незаконност, 

недействителност или неприложимост и не оказва влияние или не отменя останалите 

разпоредби на договора и общите условия към него. 

51. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на 

действащото българско законодателство. 

52. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му, ведно с всички 

произтичащи от това последици и е валиден до окончателното изпълнение на задълженията 

по него.  

 

Неразделна част от настоящия договор е: Погасителен план Приложение № 1 и Приложение № 

2 от дата  <CRDATE>г. ;  

Настоящият договор се изготви и сключи в два еднакви екземпляра, от които един за ФИ и 

един за КП/СД. 


