
ДО ГОСПОЖА КАТЯ дОИПоВЛ -

ДИРЕКТОР НА 163. ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАКЬР”

за дарение

от Георги Христов Христов, ЕГН 8105056401, живущ в гр. София , ж.к. Дружба , 611.526, вх.

А, ет. 4, ап. 18, действуващ в качеството си на Председател на Управителния съвет на

Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър”със седалище и адрес

на управление гр, София , ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36, ет. 2.

С настоящото заявявам желанието си да даря на 163. ОУ „Черноризец Храбър“ , град София:

2 броя външни маси за тенис за спортната площадка — З, 733.32 лева

12 броя дюшеци за борба /татами/ за физкултурния салон — 601.80 лева

4 броя броя табели за входовете на училището за достъп и забрана за кучета — 380.00

лева

Обща стойност на дарението: 4,715.12 лева.

Цел на дарението: подобряване на материалната база на 163. ОУ „Черноризец Храбър”

За кош е предназначено дарението: 163. ОУ „Черноризец Храбър”.

Приложения:

1. Съгласие за обработване на лични данни за целите на процедиране на заявление за

дарение на основание чл. 6, пар. 1, б. „а” във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия

регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679);

2. Декларация по чл. 6 от Наредбата за реда за получаване и управление на даренията от

Столична община.

гр. София

дата: 06.07.2022 г,

къч
4,

-гр. софия



ДОГОВОР
за дарение от юридическо лице

Днес, 06.07.2022 г. в гр. София, между страните.

1. Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ ,Черноризец Храбър” , със
седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36, ет. 2, с
ЕИК 130956514, представлявано от Георги Христов на длъжност Председател на УС,
наричано за краткост ДАРИТЕЛ от една страна и

2 163. ОУ „Черноризец Храбър”, град София, БУЛСТАТ 000677792,
представлявано от госпожа Катя Дойнова, наричана за краткост ДАРЕН, на основание
чл. 21, ал. I от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от СО, се
сключи настоящия договор за следното:

Чл I ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ вещи на обща стойност 4,715.12 лева
(четири хиляди седемстотин и петнадесет лева и дванадесет стотинки)

2 броя външни маси за тенис за спортната площадка — 3,733.32 лева
12 броя дюшеци за борба /татами/ за физкултурния салон — 601.80 лева
4 броя броя табели за входовете на училището за достъп и забрана за кучета
380.00 лева

Обща стойност на дарението. 4,715.12 лева.

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

Чл З. Подробно описаните в чл. I вещи се даряват за подобряване на
материалната база 163 ОУ „Черноризец Храбър", гр. София, ж.к. Дружба 2, ул
Обиколна 36

Чл 4. Приемането на дарението се извършва с предавателно-приемателен
протокол, в който са описани дарените вещи, подписан от представители на двеге
страни, като за 163. ОУ ,Черноризец Храбър”, при спазване разпоредбите на чл. 16 ог
Наредба за реда за получаване и управление на дарения от СО

Чл 5. За всички неуредени в насгоящият 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 _ЈОегцщјза яка

от страните.

ДАРИТЕЛ

ЗА СДРУЖЕНИЕ

УЧИЛИЩНО НАСТО

КЪМ 163 ОУ ЧЕРНО

Георги Христ

към
ДАРЕН

163. ОУ „ЧЕРНОРИЗ цхФ Ъ

Катя Дойнова



ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ Георги Христов христов

Живущ в гр. софия , Ж.к. Дружба, 6x526, вх. А, ет. 4, ал. 18 ЕШ 8105056401,

действуващ в качеството си на Председател на УС на Сдружение Училищно

настоятелство към 163 ОУ , Черноризец Храбър”със седалище и адрес на управление

гр. София , ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36, ег. 2 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;

З. 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: 06.072022 г.

ДЕКЛАРАТОР



СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

днес, 06.07.2022 г., на 163. ОУ „Черноризец Храбър“ с БУЛСТАТ 000677792,

адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36 и представлявано от Катя Дойнова,

наричано за кратко ДАРЕН, бяха предадени - на основание чл. 5 и чл 17 от Наредба

за реда за получаване и управление на даренията на Столична община - вещи на

обща стойност 4,715.12 лева с цел подобряване материалната база на училището от

сграна на Сдружение Училищно настоятелство към 163. ОУ „Черноризец Храбър” с

БУЛСТАТ 13()956514, адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36, ет. 2, и

представлявано от Георги Христов, наричана накратко ДАРИТЕЛ.

1. 2 броя външни маси за тенис за спортната площадка на стойност 3,733.32 лева

2. 12 броя дюшеци за борба /татами/ за физкултурния салон на стойност 601.80 лева

З. 4 броя броя табели за входовете на училището за достъп и забрана за кучета на стойност

380.00 лева

Обща стойност на дарението: 4,715.12 лева

Настоящият приемо-предавателен протокол се състави в два еднообразни

екземпляра - един за ДАРИТЕЛЯ и един за ДАРЕНИЯ.

дата: 06.07.2022 г.

С,

Приел дарението

Катя Дойнова
Директор на 163. ОУ

Предал дарениет ....

Председател н


