
 
ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ   № ………………………………….. 

Днес ……………..…………….. в гр. Бургас, между: 

…………………………………………………………….…..……………….… с ЕГН ……..…………………, 

лична карта № …….……....………. , издадена на ………….....………….…… от МВР - ………..…..…….... 

с постоянен адрес: …………………………..………..………………………………….………………………., 

наричан/а по-долу ДАРИТЕЛ 

и 

СНЦОД-УН на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас с Ид.№ 102695085 и адрес: бул. „Стефан 

Стамболов“ №19, 8000 Бургас, представлявано от Петьо Дончев Пенев, наричано по-долу за краткост 

ДАРЕН,  

се сключи настоящия договор за следното: 

С подписването на настоящия договор ДАРИТЕЛЯТ предоставя безвъзмездно на ДАРЕНИЯ сумата от 

…………....… лв. /словом: ……………….……………………………..…………………..…………………/, 

която се заплаща по банков път по следната банкова сметка: 

IBAN: BG62TTBB94001526460819  BIC: TTBBBG22 

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК 

СНЦОД-УН на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ 

Направеното дарение ще се използва от ДАРЕНИЯ за провеждане на курсове за обучение и 

подготовка за състезания по всички учебни предмети, както и за подпомагане на учениците и учителите 

на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас за участие в национални и международни състезания и обучения. 

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се 

подписа от тях, както следва: 

 

ДАРИТЕЛ: ДАРЕН: 

 /……………….…../  /…………….………/ 
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