ФОНДАЦИЯ

АПОРТ

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕТА В ПОМОЩ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Моля попълнете всички полета/разпечатайте. Копие от попълнения и подписан договор изпратете на
contact@aportbg.org, както и на счетоводен отдел на работодателя Ви.

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ
Днес,

г., в гр. София, между:

1.

с постоянен
адрес

ЕГН

лична карта №

издадена от

на

телефон

год.

email

наричан по‐долу за краткост ДАРИТЕЛ
и
2.
Фондация „АПОРТ БГ“, с БУЛСТАТ 177043182, адрес за кореспонденция 1309 гр. София, жк
Света Троица, бл. 174, вх. Д, ет. 4, ап. 103, представлявана от председателя Вера Несторова, наричана
по‐долу за краткост НАДАРЕН
се сключи настоящият договор за следното:
Чл. 1. В продължение на 12 (дванадесет) месеца ДАРИТЕЛЯТ ежемесечно дарява на НАДАРЕНИЯ от
трудовото си възнаграждение сумата от

(словом:
) лева.

Чл. 2. НАДАРЕНИЯТ използва дарените средства за обучението, социализацията и издръжката на
кучета в помощ на хора с увреждания.
Чл. 3. Дарените средства не могат да се използват за цели и дейности, различни от посочените в чл. 2.
Чл. 4. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява дарението да бъде удържано всеки месец в срока от този договор и
упълномощава работодателя си
да го изплаща в полза на НАДАРЕНИЯ по сметка: IBAN: BG10FINV91501216782302, BIC: FINVBGSF.
Чл. 5. ДАРИТЕЛЯТ има право на служебна бележка за направените дарения за данъчни цели.
Чл. 6. ДАРИТЕЛЯТ желае анонимност  (моля, отбележете, ако желаете анонимност).
Чл. 7. Ако при изтичане на срока на договора не е предявено писмено желание за промяна или
прекратяване от една от двете страни, той се подновява автоматично за същия период.
Чл. 8. ДАРИТЕЛЯТ има право по всяко време да промени сумата на своето дарение.
Чл. 9. Всяка от двете страни има право да прекрати договора преди изтичане на срока му с
предизвестие към другата.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ДАРИТЕЛ:

НАДАРЕН:

(име, фамилия,
подпис)

(име, фамилия,
подпис, печат)
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