
Д О Г О В О Р  З А  Д А Р Е Н И Е  

Днес, 04.10.2022, в гр. София, между: 

СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ БЕГАЧ“, ЕИК 176247591, с регистрационен 
адрес гр. София 1142, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 85, представлявана от 
Владислав Константинов в качеството му на Председател, наричано накратко 
ДАРИТЕЛ, 

и 

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“, вписана в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията под номер ЕИК 131327481, седалище и адрес на 
управление гр. София, район Възраждане, ж.к. Сердика, ул. Гюешево №21, 
представлявана от Иванка Шалапатова в качеството на изпълнителен директор, 
наричана накратко ФОНДАЦИЯТА. 

Страните се споразумяха за следното: 

Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ предоставя безвъзмездно 3000 лева (три хиляди лева) като 
дарение в полза на ФОНДАЦИЯТА. Според изричната воля на ДАРИТЕЛЯ 
дарените средства се предоставят на ФОНДАЦИЯТА в подкрепа на каузата: 
„Пловдив – град на възможности за всички деца“ - осигуряване на работата с 
уязвими деца  на Център за обществена подкрепа „За Деца и Родители“, част от 
Комплекса за ранно детско развитие на ФОНДАЦИЯТА в Пловдив. 

Чл. 2. ФОНДАЦИЯТА, чрез своя законен представител Иванка Николова 
Шалапатова, приема и получава с благодарност направеното дарение, което 
следва да бъде използвано съобразно волята на ДАРИТЕЛЯ, и се задължава да 
информира регулярно ДАРИТЕЛЯ за предназначението и начина, по който 
дарените средства са били разходвани, чрез наративен и финансов отчет в края 
на всяко шестмесечие.  

Чл. 3. Сумата по чл. 1 ще бъде преведена на ФОНДАЦИЯТА по банков път 
на следната банкова сметка: 
KBC	Банк	България	ЕАД,	IBAN	BG32RZBB91551060533767,	BIC	RZBBBGSF.	

Чл. 4. ФОНДАЦИЯТА издава Свидетелство за дарение на името на 
ДАРИТЕЛЯ към момента на получаване на дарението за общата стойност на 
дарението в срок 10 работни дни от получаването на дарението. 

Чл. 5. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото подписване 
от страните. 



Чл.  6. ДАРИТЕЛЯТ и ФОНДАЦИЯТА се съгласяват настоящият договор да 
се подчинява на и тълкува съгласно законите на Република България. Всички 
изменения и допълнения към настоящия договор трябва да бъдат подготвени в 
писмена форма и подписани от страните. 

Настоящият договор се подписа в два екземпляра, по един за всяка от 
страните. 

ЗА ДАРИТЕЛЯ:      ЗА ФОНДАЦИЯТА: 

Владислав Константинов     Д-р Иванка Шалапатова 
Председател       Изпълнителен директор 
Сдружение „Спортен клуб Бегач“   Фондация „За Нашите Деца“ 
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