
ПРОТОКОЛ
за приемане на дарение

№ _______ / ________ г.

Днес, __________________ година, се състави настоящия протокол в уверение на това, че 

подписаният: __________________________________________________________________
ЕГН ______________ предаде безвъзмездно на СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЖЕРАВНА“, с адрес: „Йовина 

къща“, 8988 с. Жеравна, община Котел, ЕИК: 206175161, представлявано от  МАРИН СТОЯНОВ МА-
РИНОВ, председател на УС, дарение в размер на __________________ (моля посочете валутата 
- лева или евро),  (словом: ___________________________________________),  което да се из-
ползва съгласно изразената воля на дарителя за:

1. Развиване на културния, икономически и туристически облик на Жеравна;
2. Подпомагане на съхранението и развитието на историята, културата и традициите на Же-

равна;
3. Спомага за развитието на инвестиционната среда и инфраструктурата на Жеравна с цел 

нейното икономическо развитие;
4. Подпомагане и развитие на туризма в Жеравна и нейното землище;
5. Опазване и възстановяване на природата, околната  среда и предотвратяване на екологични 

проблеми, формиране на природозащитна култура и повишаване на общественото съзнание от-
носно начините за опазване и възстановяване на околната среда в Жеравна и нейното землище;

6. Закупуване на техника, материали и др оборудване, което да се ползва в селото.
7. Други (изрично свързани с Жеравна и в компетенцията на Фонда):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В удостоверение на горното, двете страни се подписват:

За Дарителя: _____________________     За Дарения: _____________________

 

 Давам съгласие името ми и дарената сума да бъдат публично оповестени. 
 
        Подпис: ________________________

 Получих ___ бр. календар(и) „Жеравна 2023“ от Сдружението, в знак на признателност за  
 направеното дарение.  

        Подпис: ________________________

8988 с. Жеравна, обл. Сливен, общ. Котел

ИНСТРУКЦИЯ: 1. Вариант без принтер и скенер: Свалете и запишете документа на вашия компютър, отворете го в Adobe Reader 
(безплатна програма за четене и редактиране на PDF файлове), попълнете полетата, запишете документа (Ctrl+S) и ни го изпра-
тете като прикачен файл на fundzheravna@gmail.com. В полетата за подпис трябва собственоръчно да изпишете трите си име-
на. ИЛИ 2. Вариант с принтер и скенер: Принтирайте бланката, попълнете я, подпишете се, сканирайте и ни изпратете скана.
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