
ДО 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

З  А  Я  В  Л  Е Н  И  Е 

 

ЗА     ДАРЕНИЕ 
 

 

 

 

ОТ .............................................................................................................., живущ /а/ в 
.......................................................................................................................................... 

притежаващ /а/ л.к. №.............................., изд. на ....................... от .......................... 
ЕГН /ЕНЧ/ ............................ 
 

 В качеството си на юридическо лице с настоящото  заявявам желанието 
си да даря на 
..................................................................................................................................... 

вещи или парични средства в размер на ................................................................. . 
 

Цел на дарението:.......................................................................................................... 
За кого е предназначено: ............................................................................................. 
Други условия:.............................................................................................................. 
..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

П РИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Декларация по чл.6 от Наредбата за реда за получаване и управление на 
дарения от Столична община. 

 

 

 

 

Дата ........................      ПОДПИС: 
 

гр. ...........................      /   / 

 

 



 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

 

 

 

 ДОЛУПОДПИСАНИЯТ /ТА/ .......................................................................... 
Живущ /а/ в .................................................................................................................... 
ЕГН /ЕНЧ ..................................., в качеството си на физическо/юридическо лице, 
с настоящата на основание чл. 6 от Наредбата за реда за получаване и 
управление на даренията от Столична община декларирам, че: 
 

1. не съм осъден /а/ с влязла в сила присъда; 
2. не съм обвинен /а/ в извършване на престъпление, по което не е 

приключило съдебното производство. 
 

 

 

 

 

 

 

Дата ...........................    ДЕКЛАРАТОР: 
 

гр. ..............................      /   / 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Г О В О Р  
ЗА ДАРЕНИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

 

 

 Днес, ....................., 20..... г. в гр. София, между страните: 
1. ..................................................................................., със седалище и адрес на 

управление.......................................................................................................... 
съд. Регистрация по ф.д....................., по описа на .........................съд, 
БУЛСТАТ............................., ДАН № ............................. представляван/а/ 
от ........................................................................, ЕГН ............................., на 
длъжност.....................................наричан /а/ за краткост ДАРИТЕЛ от една 
страна и 

2. ДЕТСКА ГРАДИНА №12 “ЛИЛИЯ”, гр. София, кв. “Младост”1, ул. 
“Боян Дановски” №3, БУЛСТАТ 000673662,  представлявано от 
Директора Юлия Иванова Георгиева, наричан за краткост ДАРЕН 

 

 

Чл.1 ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи /парични средства/, а 
именно: ........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

единична стойност................................лв. /словом/..................................................... 
на обща стойност...................................../.............................................................../ лв. 
 

Чл.2 ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението по 
опи саните в чл. 1 на настоящия договор вещи /парични средства/. 
 

Чл.3 Приемането на дарението се извършва чрез предаване на вещите по опис с 
приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете 
страни при спазване на разпоредбите на чл.16 от Наредбата. 
 

Чл.4 Подробно описаните в чл.1 вещи /парични средства/ се даряват с цел да 
бъдат предоставени безвъзмездно  на ДГ №12 “Лилия” за нуждите на ............... 
......................................................................................................................................... 

 

Чл.5 За всички неуредени в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите 
на българското материално и процесуално законодателство. 
 

 В изпълнение на чл.27, ал.4 от Наредбата за реда за получаване и 
управление на дарения от Столична община този договор трябва да се обяви в 
публичния регистър. 
 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за 
всяка от страните. 
 

ДАРИТЕЛ:.....................     ДАРЕН: ..................... 
 /........................................... /     /.........................../ 

 

 



Д О Г О В О Р 

ЗА ДАРЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

 

 

 Днес, .................. 20..... г. в гр. София, между страните: 
1. ...................................................................................,  
с  адрес ....................................................................... 
ЕГН............................., наричан /а/ за краткост ДАРИТЕЛ 
от една страна и 

 

2. СДРУЖЕНИЕ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА – С ОБИЧ“ КЪМ 
ДГ №12 “ЛИЛИЯ”, гр. София, кв. “Младост”1, ул. “Боян 
Дановски” №3, БУЛСТАТ 000175465046,  

представлявано от председателя Тодор Събчев, наричан 
за краткост ДАРЕН 

 

 

Чл.1 ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи 
/парични средства/, а именно: 
................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

единична стойност................................лв. 
/словом/.................................................................................. 
на обща 

стойност.........../.............................................................../ лв. 
 

Чл.2 ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с 
благодарност дарението по описаните в чл. 1 на 
настоящия договор вещи /парични средства/. 
 

Чл.3 Приемането на дарението се извършва чрез 
предаване на вещите по опис с приемателно-

предавателен протокол, подписан от представители на 
двете страни при спазване на разпоредбите на чл.16 от 
Наредбата. 
 



Чл.4 Подробно описаните в чл. 1 вещи /парични 
средства/ се даряват с цел да бъдат предоставени 
безвъзмездно  на ДГ №12 “Лилия” за нуждите на 
................................................................................................... 

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

Чл.5 За всички неуредени в настоящия договор случаи се 
прилагат разпоредбите на българското материално и 
процесуално законодателство. 
 

 В изпълнение на чл.27, ал.4 от Наредбата за реда за 
получаване и управление на дарения от Столична община 
този договор трябва да се обяви в публичния регистър. 
 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни 
екземпляра по един за всяка от страните. 
 

ДАРИТЕЛ:.....................   ДАРЕН: ..................... 
  /........................ /   /Т. Събчев/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
КЪМ ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКО 

ЛИЦЕ 

 

 

 

 

 Днес, ....................... в гр. София между: 
 

1............................................................................................................. 

с БУЛСТАТ............................. И АДРЕС  гр. 
София……………......................................................… – ДАРИТЕЛ 

 

и 

 

2.ДГ №12 “Лилия” със седалище и адрес на управление гр. 
София, кв. Младост1, ул. “Боян Дановски” №3, представлявано 
от Юлия Иванова Георгиева- директор – ДАРЕН 

 

на основание сключения между страните договор за дарение от 
...................... се подписа настоящия приемателно-предавателен 
протокол за следните вещи / ремонтни дейности: 
   

 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДАЛ:       ПРИЕЛ: 
 

 /............................../     /…………… / 
 


