
Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 
програма „Пощенска банка-Вселена от възможности“ 

 

Днес………….., в гр. София, между страните: 

 

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, вписана в Търговския регистър, ЕИК 000694749, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 260, 
наричана по-долу за краткост "ПОЩЕНСКА БАНКА" или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, 

 

И 

……………………………………………………………………………, наричан по-долу за 
краткост "БЕНЕФИЦИЕНТ", 

 

се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

Чл. 1. Пощенска банка отпуска на Бенефициента безвъзмездна финансова 
помощ по програмата „Пощенска банка-Вселена от възможности“ в размер 
на ………………… при условията на този договор. 

(2) Сумата по ал. 1 ще бъде преведена от Възложителя по следната банкова 
сметка на Бенефициента в „Юробанк България“ АД: 

IBAN: ……………………………………………………… 

 

Чл. 2. Бенефициентът се задължава да използва получените средства по чл. 1 
изцяло за изпълнение на следния проект: ……………………………………………………….. 

Чл. 3. Проектът, описан в чл. 2 от настоящия договор следва да бъде изпълнен 
от Бенефициента в срок от 6 месеца, считано от датата на получаване на сумата 
по чл. 1. 



 

Чл. 4.  След изпълнение на проекта по ал. 2 Бенефициентът е длъжен да 
представи на Възложителя отчет за изразходването на сумата по чл. 1 в 
петнадесетдневен срок. 

 

Чл. 5.   В случай, че Бенефициентът не изпълни в срок проекта по чл. 2, същият 
дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от сумата по чл. 1 за всеки 
ден забава. 

(2) В случай, че сумата по чл. 1 не се използва по предназначение, 
Възложителят има правото да развали едностранно настоящия договор и да 
получи от Бенефициента връщане на цялата сума по чл. 1, заедно с неустойка 
в размер на 10 % от нея. 

 

Чл. 6. Изпълнителят декларира, че е запознат и приема общите условия и 
правила на  програмата „Пощенска банка-Вселена от възможности“, 
представляващи неразделна част от този договор. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – Общи условия и правила на  програмата „Пощенска банка-
Вселена от възможности“ 

За Възложителя: 

 

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

За Бенефициента: 

 

………………………… 

 


