
ДOГOBOP ЗA ДAPEHИE 

Днес, 30.03.2020 година  в  гр. Провадия  се  сключи  настоящият  

договор  за  дарение, между: 

1. ПPOФECИOHAЛHA ГИМИАЗИЯ  no XOTEЛИEPCTBO, 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО  И  ТУРИЗЪМ  "ЦАР  CИMEOH BEЛИKИ"- 

ПРОВАДИЯ  EИK 103098602, представлявана  от  Тихомир  Петров  

Тодоров  -,- Директор  със  служебен  адрес: град  Провадия, община  

Провадия, област  Варна, улица  „Св. Св. Кирил  и  Методий" №  82А, 

наричано  по-долу  ДAPИTEЛ  
и  

2.МИОГОПРОФИЛИА  БОЛНИЦА  ЗA AKTИBHO ЛEЧEИИE 

„ЦАРИЦА  ЙOAИИA - ПРОВАДИЯ" EOOД  EИK 000090033, 

представлявана  от  д-р  Светослав  Неделчев  Неделчев  - Управител  със  

служебен  адрес: град  Провадия, община  Провадия, област  Варна, улица  

„Желез  Йорданов" №  1, наричано  по-долу  ДАРЕН, 

се  сключи  този  договор  за  следното: 

Чл.1. ДАРИТЕЛЯТ  дарява  безвъзмездно  на  ДAPEHИЯ  парични  

средства  на  обща  стойност  в  864.00 лв. /осемстотин  шестдесет  и  четири  

лева/ 

Чл.2. Дарението  се  извършва  с  превеждане  на  сумата  no сметка: 

Титуляр: 1VIБАЛ  „Царица  Йоанна  — Провадия" EOOД  

Бaнкa: 
`f IBAN: ѓЇ  ' yдtЧГд "Зб3/, 8%С; 6G'.'! 

BIC: 

Основание: договор  за  дарение  във  връзка  с  епидемията  от  COVID-19 

Чл.3. ДАРЕНИЯТ  заявява, че  е  съгласен  и  приема  с  благодарност  

дарението  no описаните  в  чл.1 от  настоящия  договор  парични  средства. 



ЗA ДА  

д-р  Све  
Управи  
MБAЛ  „ : ,. : • ; 7 ровадия  "ЕО4Д  
гр. Провади  -.- 1  ~ 1-. oвaдuя, oбл. Bapнa 

Чл.4. Подробно  описание  в  чл.1 парични  средства  се  даряват  с  цел  да  

бъдат  предоставени  безвъзмездно  на  MБAЛ  „Царица  Йоанна  — Провадия" 

ЕООД  за  нуждите  при  закупуване  на  апарати  за  обдишване  и  медикаменти  

във  връзка  с  епидемията  от  COVID-19. 

Чл.5. C подписването  на  настоящия  договор  страните  декларират, че  

са  съгласни  и  доброволно  предоставят  посочената  в  този  договор, 

информация  съдържаща  лични  данни, както  и  че  са  съгласни  да  бъдат  

обработвани  личните  им  данни. 

Чл.б. За  всички  неуредени  в  настоящият  договор  случаи  се  прилагат  

разпоредбите  на  българското  процесуално  законодателство . 

Настоящият  договор  е  съставен  в  два  еднообразни  екземпляра  no един  

за  всяка  от  страните  

ЗA 

Тихомир  Тодоров  
Директор  на  
ПГXPT „Цар  Симеон  Велики" 
гр.Провадия  общ.Провадия  



ПРОФЕСИОНАЛИА  ГИМИАЗИЯ  HO ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО  И  
тУРИЗЪМ  "ЦАР  СИМЕОП  ВЕЛИКИ" 

град  Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил  и  Методий"Хº82А  
men. 0518- 4-51-74, e-mail: pgbrt_veliki@abv.bg  

ПРОТОКОЛ  ЗA ДAPEHИE OT CPEДCTBATA ЗA ФOHД  

„СОЦИ,АЛИО-БИТОВО  И  КУЛТУРИО  ОБСЛУЖВАНЕ " (СБКО) 

ПРОФЕСИОИАЛИА  ГИMHAЗИЯ  HO ХОТЕЛИЕРСТВО, 
РЕСТОРАИТЬОРСТВО  И  ТУРИЗЪМ  "ЦАР  CИMEOH BEЛИKИ"- 
ПРОВАДИЯ  EHK 103098602, представлявана  от  Тихомир  Петров  
Тодоров  — Директор  със  служебен  адрес: град  Провадия, община  
Провадия, област  Варна, улица  „ Св. Св. Кирил  и  Методий" №  82А  

с  настоящият  протокол  лицата, назначени  no трудови  правоотношения  
в  ПГXPT „Цар  Симеон  Велики" желаният  да  дарят  средствата  за  месец  
март  2020 година  от  фонд  „ Социално-битово  и  културно  обслужване" 
(СБКО) определени  в  размер  3 на  сто  от  средствата  за  основните  заплати  
на  лице  

MHOГOПPOФИЛHA БОЛНИЦА  ЗA АКТИВНО  ЛEЧEHИE 
„ЦАРИЦА  ЙOAHHA — ПРОВАДИЯ" EOOД  EИK 000090033, 
представлявана  от  д-р  Светослав  Неделчев  Неделчев  — Управител  със  
служебен  адрес: град  Провадия, община  Провадия, област  Варна, улица  
„Желез  Йорданов" №  1, 

Следните  парични  средства  на  обща  стойност  в  864.00 лв. /осемстотин  
шестдесет  и  четири  лева/ 

Цел  на  дарението: закупуване  на  апарати  за  обдишване  и  медикаменти  
във  връзка  с  епидемията  от  COVID-19 от  МБАЛ  „Царица  Йоанна- 
Провадия" ЕООД. 

Тихомир  Тодоров, 
Директор  на  ПГХРТ „Цар „Симеон  Велики" 
гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна  
Дата: 30.03 .2020 г. 
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