
ДОГОВОР ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Днес, г., в гр. се сключи

настоящият ДОГОВОР ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ между:

1.

притежаващ л. к. № , изд. на от

ЕГН , наричан по-долу КРЕДИТОР

и

2.

притежаващ л. к. № , изд. на от

ЕГН , наричан по-долу ДЛЪЖНИК.

Страните се споразумяха за следното:

І. Предмет на договора

Чл. 1 (1) КРЕДИТОРЪТ опрощава на ДЛЪЖНИКА задължението му за

по договор за

от г.,

а ДЛЪЖНИКЪТ приема с благодарност опрощаването.

(2) Задължението, предмет на настоящия договор, има следните особености:

1.

2.

ІІ. Права и задължения на страните

Чл. 2. КРЕДИТОРЪТ се задължава:

1. Да изпълни задълженията си към длъжника по договора, от който е породено

опростеното задължение;

2.

3.

Чл. 3. (1) КРЕДИТОРЪТ се задължава да предаде на ДЛЪЖНИКА документите,

удостоверяващи задължението му.

(2) Документите по предходната алинея ще бъдат предадени на ДЛЪЖНИКА в срок

от , считано от

Чл. 4. ДЛЪЖНИКЪТ е длъжен:

1. Да изпълни другите си задължения към КРЕДИТОРА по договора, който е породил

опростеното задължение, ако има такива;

2. Да заплати данък на общината в размер на данък дарение съгласно чл. 44, ал. 2 от

Закона за местните данъци и такси.

ІІІ. Отговорности и неустойки

Чл. 5. В случай, че ДЛЪЖНИКЪТ не изпълни другите си задължения към КРЕДИТОРА,

породени от договора, по който е опростено задължение, КРЕДИТОРЪТ може да развали настоящия

договор, както и да иска неустойка в размер на

лева.



ІV. Други условия

Чл. 6. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните с отделно

писмено споразумение.

Чл. 7. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и

уведомления помежду си в писмена форма.

Чл. 8. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора

спорове чрез разбирателството и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора

пред

Чл. 9. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат общите разпоредби на

гражданското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за

всяка страна.

КРЕДИТОР: ДЛЪЖНИК:
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