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ОТЧЕТ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ 
НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА 
 
 
        В изпълнение на Наредба за реда за получаване и управление на 
дарения, приета от Общински съвет – Благоевград, в община Благоевград е 
изготвен регистър на сключените договори. 
        През 2013 година в община Благоевград са сключени следните 
договори за дарения: 
        1. С „Благоевград-БТ” АД: 
         – Договор за доставка на гориво. В изпълнение на договора община 
Благоевград е предоставила на ОД на МВР 300 литра гориво във връзка със 
съвместните действия по осигуряване на обществения ред и сигурност. 
          – Договор за дарение в размер на 8 000 лв. за закупуване на коледни 
подаръци за децата от всички ЦДГ, ОДЗ и детски ясли.  
 Средствата по този договор още не са преведени по сметката на 
община Благоевград. 
        – Договор за дарение на 200 броя стоманени кошчета на стойност 
19 800 лв., които са заведени в счетоводния регистър на община 
Благоевград. 
        2. Договор за дарение с ,,Български спортен тотализатор’’ за 
реализиране на „Спортна програма 2013 година”. Със средствата са 
закупени купи за участниците в международен футболен турнир. 
        3. Договор за дарение с „Обединена Българска Банка” АД в размер на 
1000 лв. за честване празника на града.  
 Сумата в размер на 1000 лв. не е преведена по сметката на община 
Благоевград. 
        4. С „Общинска Банка” АД: 
        – Договор за дарение в размер на 5 000 лв. за изграждане на 
православен кръст. 



 
 

        – Договор за дарение в размер на 8 000 лв. за провеждане на 
международен турнир по футбол. Средствата по този договор са използвани 
за изплащане на хонорари на съдиите и закупуване на награди за 
участниците. 
        В община Благоевград, в направление ,,Култура’’, са получени 10 000 
лв. от „Общинска Банка” АД и 2 000 лв. от Американски университет в 
България за провеждане на културна програма във връзка с майските 
празници. Тези средства са отразени в отчета на направление ,,Култура’’. 
        В детските градини са получени средства в натура за закупуване на 
материали за работа, храна и задоволяване нуждите на децата на обща 
стойност 18 004 лв., а като финансови средства – 12 676 лв. Те са 
осчетоводени в баланса на съответните детски заведения. 
        В бюджетно звено ,,Дневни детски ясли и детска кухня’’ са получени 
дарения в натура на стойност 3 338 лв. 
        През 2013 година по сметката на община Благоевград са постъпили 
8 000 лв., но те са по договори за дарения от 2012 година. 
        Общата стойност на получените дарения в община Благоевград като 
финансови средства е в размер на 11 000 лв., а на тези в натура – 19 800 лв. 
        Средствата са изразходвани по предназначение, съгласно клаузите на 
договорите. На дарителите са изпратени благодарствени писма с приложени 
счетоводни документи, удостоверяващи изразходването на средствата по 
волята на дарителя. 
 
  
Приложение: Регистър на даренията на Община Благоевград за периода – 
01.01.2013–31.12.2013 година. 
 
 
 
 
  
АТАНАС КАМБИТОВ 
Кмет на Община Благоевград 
 
 



№ по 
ред

Дата на 
договора Данни за дарителя Вид на дарението Количество Стойност Стойност Воля на дарителя Изпълнение

в натура в лева

1 07.01.2013г. ,,Благоевград-БТ'' АД гориво 3 600л. За нуждите на Община Благоевград изпълнено

2 16.05.2013г.
,,Български спортен 

тотализатор'' парична сума 3000 лв. 3 000 За Спортна програма 2013г. усвоени

3 23.05.2013г.
,,Булгартабак -

Холдинг''АД стоманени кошчета 200 бр. 19 800 Кошчета за събиране на отпадъци получени

4 24.05.2013г.
,,Обединена Българска 

Банка'' АД парична сума 1000 лв. 1000 Честване празника на града 24.05.2013г.
не са 

получени

5 31.05.2013г. Община Благоевград гориво 3 600 л. 9 216 За нуждите на ОД на МВР изпълнено

6 01.08.2013г. ,,Общинска Банка'' АД парична сума 5000 лв. 5 000 За изграждане на православен кръст усвоени

7 30.09.2013г. ,,Общинска Банка'' АД парична сума 8 000 лв. 8 000 За Международен турнир по футбол усвоени

8 12.12.2013г. ,,Благоевград-БТ'' АД парична сума 8 000лв. 8 000
За тържества,лакомства и играчки на децата от 

всички ЦДГ,ОДЗ и Детски ясли
не са 

получени

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА
В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 
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