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ЙЗВЪНСЬДЕБНА СПОГОДБА ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛГ

Днес,.................. г., в гр. София, между
1. „Диагностично консултативен пентьр V - София“ ЕООД, ЕИК 000689638,
наричан по-долу КРЕДИТОР, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Академик Стефан Младенов“ Ха 8, представлявано от д-р Вихрен Веселинов
Заяков, действащ в качеството си на управител на търговското дружество,
от едната страна, и

2. Сдружение „Аутизъм днес“ ЕИК 176814369, наричан по-долу ДЛЪЖНИК със
седалище и адрес на управление ip. София, ж.к. „Горубляне“, ул. „Витоша“ № 2,
представлявано от Владислава Цветанова Цолова, действаща в качеството си на
председател на управителния съвет на сдружението,
от друга страна.
по. долу наричани заедно СТРАНИТЕ
като взеха предвид следното:

-

-

-

В изпълнение на Решение Ха 555 по Протокол № 23 на Столичен общински
съвет от 12.11.2020 г., упражняващ правата на Столична община в
общинските лечебни заведения - публични предприятия, на 22.03.2021 г.
между СТРАНИТЕ е сключен възмезден договор за наем на обособена част
от недвижим имот, състоящ се от помещения 13.2.;13.3;13.4.;13.5*,13.6. и част
от коридор 13. с обща шющ: кабинети - 89.91 кв.м.; общи части 105.25 кв.м.,
находящи се на 4-ти етаж в сградата на КРЕДИТОРА, на адрес гр. София,
U.K. 1700, Район „Студентски“, Студентски град, ул. Академик Стефан
Младенов“ № 8.
Отдадените под наем помещения се ползват от ДЛЪЖНИКА за предоставяне
на социална услуга ..Дневен пентьр за дена и/или младежи с увреждания" (с
приоритет аудиетичен спекгьр) като за целта ДЛЪЖНИКЪТ е инвестирал
значителна сума в мазеришшгпа база, за да отговаря на стандартите за
качество на предоставената социална услуга.
За периода 14.04.2021 г. - 30.06.2022 г. ДЛЪЖНИКЪТ има парични
задължения към КРЕДИТОРА в размер на 13 534, 22 лв., представляващи
неизплатени наемни вноски по горепосочения договор.
и в изпълнение па Решение Ка ******** 110 Протокол Ка ** на
общински съвет от 07.07.2022 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.
Наредба за общинските лечебни заведения, приета с Решение
Протокол № 58 от 11.02.2010 г.. изменена и допълнена с Решение
Протокол № 42 от 28.10.2021 г. па Столичен общински съвет

Столичен
15, 16 от
№ 55 по
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СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР
I. КРЕДИТОРЪ Т опрощава на ДЛЪЖНИКА задължение в размер на 13
534, 22 лв., представляващи неплатени наемни вноски за периода
14.04.2021 г. - 30.06.2022 г., ведно с дължимата законна лихва за периода,
дължими по силата на договор за наем, сключен между СТРАНИТЕ на
22.03.2021 г.. а ДЛЪЖНИКЪТ приема с благодарности.
2. КРЕДИТОРЪТ се задължава да кредитира ДЛЪЖНИКА като за периода
от 01.07.2022 г. до 01.01.2023 г. не предприема действие по събиране на
паричните суми, дължими по силата на сключения между СТРАНИТЕ
договор за наем. Считано от 01.01.2023 г. КРЕДИТОРЪТ опрощава
начислените парични задължения по изречение първо, а ДЛЪЖНИКЪТ
приема с благодарност.
3. КРЕДИТОРЪТ се задължава да предаде документите, удостоверяващи
опростените задължения по т.1.
4. ДЛЪЖНИКЪТ се задължава да заплати дължимия данък за опростените
парични суми по т. 1.

Настоящият договор се сключва в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните и един, който да бъде представен пред Столичен общински съвет.
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