ДОГОВОР
за дарение от юридическо лице
Днес, ....................... г. в гр. София, между страните :
1. ………………………………………………………………………………………

с

ЕИК …………………………….. със седалище и адрес на управление ……………………
…………………………………………………………………………………………………..
представлявано от …………………………………………………….……………………...,
на длъжност ……………………………..., наричан

за краткост ДАРИТЕЛ от една

страна и
2. Столична община, гр. София, ул. "Московска" № 33, БУЛСТАТ Ю 000696327,
представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, наричана за краткост ДАРЕН,
на основание чл. 21, ал. 1 от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от
СО, се сключи настоящия договор за следното:
Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ парични средства в размер на ………………..
………………………………………………………………………………………………….
Чл. 2. ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението на
описаните в чл. 1 на настоящия договор парични средства.
Чл. 3. Паричните средства се даряват на Столична община за ……………………………
Чл. 4. ал. 1 Дарението се извършва чрез превод по банков път на посочената сума по
сметка на Столична община.
Чл. 5. За всички неуредени в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на
българското материално и процесуално законодателство.
В изпълнение на чл.27, ал.4 от Наредбата 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:
ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Йорданка Фандъкова

ДЕКЛАРАЦИЯ
ДОЛУПОДПИСАНИЯТ …………………………………………………………...
Живущ в гр. София ...................................................................................................
ЕГН ................................, действуващ в качеството си на ...................................................
със седалище и адрес на управление гр. София.................................................................. 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 с влязла в сила присъда ;
2. не съм обвинен в извършване на престъпление, по което не е приключило
съдебното производство ;
3. в състава на управителни или надзорни съвети на юридическото лице,
което представлявам не участват лица, осъдени с влязла в сила присъда или обвинени в
извършване на престъпление, по което не е приключило съдебното производство ;

гр. София,
Дата: ....................г.

ДЕКЛАРАТОР:..................................

