
 

 
 
 

ДД  ЕЕ  КК  ЛЛ  АА  РР  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ      ЗЗАА      ПП  ОО  ЧЧ  ТТ  ЕЕ  НН  ОО  СС  ТТ

                                                          

  
 

(приложение към договор за дарение №…) 
 
 

Долуподписаният .................................................................................................., 
в качеството си на дарител на предизборна кампания за избиране на президент и 
вицепрезидент на 22 октомври 2006 година, съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за 
избиране на президент и вицепрезидент на Републиката1 (ЗИПВПР),  
 
 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 
1. Дарените от мен средства са в  размер на допустимия от ЗИПВПР 

обем (10 000 лв. за физически лица и 30 000 лв. за юридически  лица). 
 
2. Дарените от мен средства са  предназначени само и единствено за целите, 

регламентирани в Закона за избиране на президент и вицепрезидент на 
републиката. 
 

3. Под никаква форма – директно или индиректно – не съм предоставил 
средства под формата на комисионни, подкупи, такси и услуги за финансово 
облагодетелстване на  лица, ангажирани с предизборната кампания на 
избиране на президент и вицепрезидент на Република България. 

 
4. Известно ми е, че инициативният комитет има право да върне на дарителя 

дарените средства в случай на установяване на незаконното им придобиване, 
разпределение или разходване под каквато и да е форма на комисионни, 
подкупи, такси, услуги и други. 

 
5. В посочените в точка 4 случаи, извършените нарушения да бъдат публично 

оповестени.  
 

дата:    ……… 

място: ………         Декларатор: ………… 
 

1 Обн. ДВ. бр. 82 от 4 октомври 1991 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 ноември 1991 г., изм. ДВ. бр. 44 от 21 май 1996 г., изм. 
ДВ. бр. 59 от 26 май 1998 г., изм. ДВ. бр. 24 от 13 март 2001 г., изм. ДВ. бр. 80 от 18 септември 2001 г., изм. ДВ. бр. 
90 от 19 октомври 2001 г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002 г., изм. ДВ. бр. 28 от 1 април 2005 г., изм. ДВ. бр. 24 от 21 
март 2006 г., изм. ДВ. бр. 63 от 4 август 2006 г.  
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