
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО

Днес, г., в гр. се сключи

настоящият ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО между:

1.

наричан по-долу КРЕДИТОР

и

2.

наричан по-долу ПОРЪЧИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора

Чл. 1. ПОРЪЧИТЕЛЯТ се задължава при условията на настоящия договор да отговаря спрямо

КРЕДИТОРА за изпълнение на задълженията на

наричан по-долу ДЛЪЖНИК, по договор за

от г., наричан по-долу основен договор.

Чл. 2. ПОРЪЧИТЕЛЯТ отговаря солидарно с ДЛЪЖНИКА за изпълнение на задълженията му.

Чл. 3. (1) ПОРЪЧИТЕЛЯТ отговаря за всички задължения на ДЛЪЖНИКА по основния договор.

(2) ПОРЪЧИТЕЛЯТ отговаря и за всички последици от неизпълнение на тези задължения:

лихви, неустойки, съдебни разноски и разноски по принудителното изпълнение на задълженията.

(3) ПОРЪЧИТЕЛЯТ не отговаря пред КРЕДИТОРА за допълнителни задължения, поети от

ДЛЪЖНИКА след сключването на настоящия договор.

Чл. 4. (1) КРЕДИТОРЪТ декларира, че изпълнението на задълженията по основния договор

е обезпечено, освен с поръчителството по настоящия договор, и със следните други обезпечения:

1.

2.

3.

(2) КРЕДИТОРЪТ се задължава:

1. да уведоми ДЛЪЖНИКА за поръчителството съгласно този договор;

2. да уведоми ПОРЪЧИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията по основния договор от

ДЛЪЖНИКА.

Чл. 5. ПОРЪЧИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал със съдържанието на основния договор.

II. Реализиране на отговорността и встъпване на ПОРЪЧИТЕЛЯ в правата на КРЕДИТОРА

Чл. 6. (1) КРЕДИТОРЪТ може да търси изпълнение от ПОРЪЧИТЕЛЯ, както и обезщетение

за неизпълнение, когато:

1. срокът за изпълнение е изтекъл, КРЕДИТОРЪТ е отправил покана за изпълнение към

ДЛЪЖНИКА и последният не е изпълнил в - дневен срок след поканата;

2. задължението, за което не е уговорен срок за изпълнение, не е изпълнено в разумен срок

след покана на КРЕДИТОРА към ДЛЪЖНИКА.

(2) ПОРЪЧИТЕЛЯТ следва да изпълни задължението в срок от дни от поканата на

КРЕДИТОРА, отправена към него.



Чл. 7. ПОРЪЧИТЕЛЯТ има право да отправи на КРЕДИТОРА всички възражения

на ДЛЪЖНИКА, както и да направи прихващане с вземане на ДЛЪЖНИКА към КРЕДИТОРА.

Чл. 8. (1) При изпълнения на задълженията на ДЛЪЖНИКА по основния договор

ПОРЪЧИТЕЛЯТ има право да встъпи в правата, които КРЕДИТОРЪТ има срещу ДЛЪЖНИКА.

 (2) В случая по предходната алинея КРЕДИТОРЪТ е длъжен да предаде на ПОРЪЧИТЕЛЯ

всички документи, удостоверяващи вземанията му към ДЛЪЖНИКА, както и документите,

удостоверяващи обезпеченията, дадени от трети лица.

(3) КРЕДИТОРЪТ е длъжен да окаже и всякакво друго съдействие, без което ПОРЪЧИТЕЛЯТ

не би могъл да реализира правата си спрямо ДЛЪЖНИКА и третите лица, дали лични или реални

обезпечения на задълженията по основния договор.

        III. Погасяване на поръчителството

Чл. 9. (1) Поръчителството се погасява с погасяване на задълженията по основния договор.

(2) Поръчителството се погасява, когато основният договор бъде обявен за недействителен.

(3) Поръчителството се погасява, ако в срок от 6 месеца след падежа на задължението по

основния договор, КРЕДИТОРЪТ не е предявил иск срещу ДЛЪЖНИКА.

Чл. 10. ПОРЪЧИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност по настоящия договор и

поръчителството се погасява, когато:

1. без негово съгласие се променят обстоятелства по основния договор, които водят

до увеличаване на отговорността му или до други неблагоприятни последици за него;

2. без негово съгласие КРЕДИТОРЪТ е удължил срока за изпълнение на задълженията

по основния договор;

3. без негово съгласие ДЛЪЖНИКЪТ по основния договор е бил заместен от трето лице;

4. КРЕДИТОРЪТ откаже предложеното му от ДЛЪЖНИКА или от поръчителя надлежно

изпълнение на задълженията по основния договор.

IV. Други условия

Чл. 11. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните с отделно

писмено споразумение.

Чл. 12. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и

уведомления помежду си в писмена форма.

Чл. 13. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора

спорове чрез разбирателството и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред

Чл. 14. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат общите разпоредби на

гражданското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -

по един за всяка страна.

КРЕДИТОР: ПОРЪЧИТЕЛ:
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