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На  9  януари  2005  г.  „ПАРФЮМЕРИЯ”  АД,  София  сключила  Договор  за  доставка  на 
козметични  продукти  №  8  с  „ТИФ”  ООО,  Москва,  Русия.  Руското  дружество  сключило 
договора  чрез  „Лини  –  Д”  ООО,  упълномощен  представител.  По  силата  на  договора 
„ПАРФЮМЕРИЯ”  АД  се  задължавала  да  произведе  и  достави  козметични  продукти  на 
стойност 2 500 000 USD, като договорените количества се доставят на партиди на стойност 
200 000 USD всеки месец.  

На  12  март  2005  г.  бил  сключен  споразумителен  протокол  между  „ПАРФЮМЕРИЯ”  АД, 
„ТИФ”  ООО  и  „Родопа”  ООД,  гр.  Пловдив,  като  руското  дружество  отново  било 
представлявано от своя пълномощник „Лини – Д” ООО. По силата на този протокол трите 
фирми  се  споразумяват  доставяните  от    „ПАРФЮМЕРИЯ”  АД  продукти  към  двете  други 
дружества да се обединят и да се доставят в пълен размер на „ТИФ” ООО, като последна 
може да изисква и се задължава да заплаща стоки за поне 550 000 USD всеки месец (като 
това било общото количество от двата договора). По силата на протокола „Родопа” ООД 
се  задължавала  да  предостави  банкова  гаранция  на  стойност  250 000  USD  в  полза  на 
„ПАРФЮМЕРИЯ”  АД,  която ще  обезпечава  в  този  размер  отсрочено  плащане  на    „ТИФ” 
ООО за срок от 35 календарни дни. 

„Международна  банка”  АД,  издала  на  03.04.2005  г.  банкова  гаранция  в  полза  на 
„ПАРФЮМЕРИЯ”  АД,  за  сумата  от  250 000  USD,  с  която  се  обезпечават  вземания  на 
„ПАРФЮМЕРИЯ”  АД  за  плащането  на  цената  „на  авансово  получените  стоки  по 
споразумителния  протокол  от  12.03.2005  г.”.  Издадената  гаранция  била  „безусловна  и 
неотменима,  независимо  от  възраженията  на  трети  лица”  със  срок  на  действие  до  30 
декември 2005 г.  

Поради  неизпълнение  на  задълженията  за  плащане  на  доставените  стоки  в  размер  на 
294 725, 99   USD  от  страна на  „ТИФ” ООО,  „ПАРФЮМЕРИЯ”  АД изпратило две писма до 
Банката от 29.10.2005  г. и от 2.11.2005  г.  с които се иска активиране на  гаранцията,  като 
искането  е  подкрепено  с  фактури,  митнически  декларации  за  износ  и  експедиционни 
бележки.    С  писмо  от  2.11.2005  г.  банката  отказала  плащане  по  гаранцията. 
Същевременно „ТИФ” ООО погасило част от дълга си в размер на 50 000 USD.  

На базата на така описаните факти „ПАРФЮМЕРИЯ” АД на 11 декември 2005 г. предявило 
в Софийски  градски  съд иск  срещу „Международна банка” АД за  сумата от 250 000 USD 
(дължими по договора за доставка и договорна лихва). Основанието на иска било чл. 442 
от  Търговския  закон.  Срещу  предявения  иск,  юристите  на  банката  изтъкнали  следните 
възражения:  1)  изминали  са  повече  от  35  дни  от  падежа  на  задълженията  по 
представените  фактури;  2)  искането  на  „ПАРФЮМЕРИЯ”  АД  не  е  подкрепено  с 
изискуемите от банката документи за извършените доставки;   3) няма достатъчно данни, 
че  задълженият  по  представените  фактури  са  базирани  на  споразумителния  протокол, 
който  е  основание  за  издадената  банкова  гаранция  и  че  не  произтичат  от  други 
отношения между страните; и 4) на последно място нямало категорично доказателство, че 
задължението на „ТИФ” ООО не е погасило целия дълг. 
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На 15 април 2006 г. надлежните представители на „ПАРФЮМЕРИЯ” АД и „Международна 
банка” АД извънсъдебно подписали споразумителен протокол, в който се казвало, че това 
е протокол между страни по гражданско дело,  с който те разглеждат спорните въпроси, 
предмет  на  делото  и  постигат  договорености  по  тях.  Същността  на  протокола  била,  че 
банката  се  задължава  да  изплати  пълния  размер  на  банковата  гаранция  издадена  на 
03.04.1998 г., като плаща 50 000 USD при подписване на протокола и ще заплати 100 000 
USD до 1 май 2006 г. и още 100 000 до 1 юни 2006 г., срещу което „ПАРФЮМЕРИЯ” АД се 
задължава да депозира молба за отказ от иска при получаване на последната сума, като 
разноските по делото се поделят между двете страни  по равно.  Страните се договорили, 
че ще поискат  спиране на разглеждане на делото до 1 юни 2006  г.,  за да бъде покрито 
задължението.  

Тъй като до 1 юли 2006  г. банката не заплатила нищо повече от първите 50 000 USD и в 
изрично писмо до дружеството посочила, че е  готова да плати още 111 000 USD и  то до 
края  на  годината,  адвокатите  на  „ПАРФЮМЕРИЯ”  АД  представили  споразумителния 
протокол  на  следващото  заседание  по  делото  и  изтъкнали,  че  той  има  характер  на 
извънсъдебна спогодба и неговото съдържание трябва да е определящо за решението на 
спора.  Срещу  това  юристът  на    „Международна  банка”  АД  привел  доводи,  че 
споразумителнителния протокол е установителен договор, целящ не решаване на спора, а 
единствено установяване на действителните отношения между страните.  

 

Като приемете, че всички изложени факти са доказани,  защитете позициите на страните 
по спора.   
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