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ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ 

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА “БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА” 
 

 

      Днес, ...........20...... г., в гр. София, се сключи този договор за дарение между: 
 

_______________________________________________________ ЕГН: _________________ 

 

настоящ адрес _______________________________________________________________ 

 

наричан по-долу ДАРИТЕЛ – от една страна, 
 

и 
 

от друга страна - БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и 

адрес на управление: 1504 София, ул. "Сан Стефано" № 29, БУЛСТАТ 000672350, 

ДДС номер BG 000672350, представлявана от Емил Кошлуков – Генерален 

директор, наричана по-долу ПОСРЕДНИК, като съучредител на 

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА “БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА” 
 

Страните, като взеха предвид, че: 

 

1. ПОСРЕДНИКЪТ е титуляр на специална дарителска банкова сметка в лева 

при “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, на специален режим на 

обслужване и предназначение. 

2. Средствата, набирани като дарение по тази банкова сметка се превеждат 

единствено за подпомагане на лечебни заведения, както и на лица, 

нуждаещи се от лечение, като част от БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 

ИНИЦИАТИВА  “БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”. 

3. ДАРИТЕЛЯТ желае да дари средства в размер, посочен по-долу и се 

съгласява с целта на дарението. 

4. Набраните по дарителската сметка парични средства ще се изразходват за 

нуждаещите се лица и здравни заведения единствено съвместно от 

изрично упълномощени представители на учредителите на инициативата - 

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА, БЪЛГАРСКАТА 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ и “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” ЕООД, 

чрез подписан протокол, който указва в чия полза е плащането и за какво 

предназначение. 
 

Страните се споразумяха за следното: 

 

Чл.1. По силата на този договор ДАРИТЕЛЯТ отстъпва безвъзмездно по 

специалната дарителска сметка на ПОСРЕДНИКА за БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 

ИНИЦИАТИВА „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ сумата в размер на 

_________________лева. 

 

/словом _________________________________________________________ лева/.  
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Чл. 2. Дарителската банкова сметка е: 
 

БАНКА: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: БНТ – „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ 

BIC КОД: UBBSBGSF 

IBAN : BG13UBBS80023300186210 

 

 Чл.3. ПОСРЕДНИКЪТ поема задължение да предостави на ДАРИТЕЛЯ 

“Сертификат за дарение”, с който ще се удостовери разходването на постъпилите 

средства съобразно целите на БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА 

„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, придружен със списък на надарени лица, след като те 

приемат дарението. 

 

 Чл.4. ДАРИТЕЛЯТ приема да преведе по банков път или да внесе в брой по 

дарителската банкова сметка дарената от него сума, с цел подпомагане на лечебни 

заведения, както и на физически лица, нуждаещи се от лечение. 

 

 Чл.5 ДАРИТЕЛЯТ има право да получи “Сертификат за дарение”. 

 

 Чл.6. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да осигури разходването на средствата от 

дарението единствено за целите на подпомагане на лечебни заведения, както и на 

физически лица, нуждаещи се от лечение, които попадат в обхвата на чл.22 от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

 

Чл.7. ПОСРЕДНИКЪТ като съучредител на БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 

ИНИЦИАТИВА “БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА” поема задължение да информира 

обществеността по подходящ начин за полученото дарение. 

 

Този договор се състави в два еднакви екземпляра - по един за всяка от 

страните, както следва: 

 

 

 

 

         ДАРИТЕЛ:                          ПОСРЕДНИК:  

 

 

 

__________________________   __________________________ 

       

                                                                       Емил Кошлуков 

           ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНТ 


