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ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ 
 

 
Днес, ..............................г. в гр. София се сключи настоящия Договор за дарение между:  
 
.................................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 

 
ЕГН ........................, документ за самоличност ....................................., 
издаден на ......................... от ........................................, 
с постоянен адрес: ..........................................................., 
гражданство/а ..............................................................., 
 
в качеството ми на ......................................................,  
(посочва се позиция – Управител, Изпълнителен директор или др., ако е приложимо) 

 
в ..................................................., 
(наименование на организацията, ако е приложимо) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ................................................... 
от една страна, наричан по-долу Дарител, 
 

и от друга ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ (изписвано също и Фондация SOS Предприемачи), с БУЛСТАТ 
176170045, с адрес по регистрация: гр. София, ул. Малобучински път 53, учредена за осъществяване на 
общественополезна дейност под №20121009005 в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, 
представлявано от Изпълнителният директор и Председател на Съвета на фондацията – Веселина Огнянова Купенова, 
наричан по-долу Дарен. 
 

Страните се споразумяха за следното: 
 
чл.1. Дарителят отстъпва безвъзмездно на Дарения сумата от: 
..................................................., словом: ................................................... 
(посочва се размерът на сумата цифром и словом, както и изрично се уточнява видът на валутата) 

 
чл. 2. Дареният приема с благодарност направеното дарение, като се задължава да го използва с цел насърчаване и 
развитие на предприемаческия дух и частната инициатива в България, включително за дейности, свързани със 
създаване на информационни материали, организиране и участие в работни срещи, кръгли маси, конференции и други 
тематични форуми, организиране на семинари и обучения, създаване и развитие на мрежи за сътрудничество, обмен 
на опит, взаимни обучения и партньорски инициативи, разпространяване на информация и насърчаване на 
обществения дебат, проучване и популяризиране на „добри практики” и новаторски подходи сред предприемачите в 
България. 
 
Настоящият Договор за Дарение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
Задължителни приложения към този договор са: (1) Протокол за приемане на дарение и (2) Декларация, попълнена по 
образец съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 
 
Дарител: ...............................     Дарен: ............................... 
        Веселина Купенова,  
        Изпълнителен директор, Фондация SOS Предприемачи 
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ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЕ 
 
 
Днес, ..................................... г. в гр. София, 
 
ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ (изписвано също и Фондация SOS Предприемачи), с БУЛСТАТ 176170045, с адрес 
по регистрация: гр. София, ул. Малобучински път 53, учредена за осъществяване на общественополезна дейност под 
№20121009005 в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, представлявано от Изпълнителният 
директор и Председател на Съвета на фондацията – Веселина Огнянова Купенова, 
 
прие от 
 
.................................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 

 
ЕГН ........................, документ за самоличност ....................................., 
издаден на ......................... от ........................................, 
с постоянен адрес: ..........................................................., 
гражданство/а ..............................................................., 
 
в качеството ми на ......................................................,  
(посочва се позиция – Управител, Изпълнителен директор или др., ако е приложимо) 

 
в ..................................................., 
(наименование на организацията, ако е приложимо) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ................................................... 

 
дарение в размер на 
..................................................., словом: ................................................... 
(посочва се размерът на сумата цифром и словом, както и изрично се уточнява видът на валутата) 

 
което да се използва съгласно договора между страните. 
 
В удостоверение на горното двете страни се подписват: 
 
 
 
Дарител: ...............................     Дарен: ............................... 
        Веселина Купенова,  
        Изпълнителен директор, Фондация SOS Предприемачи 
 
Настоящият протокол е неразделна част от договора за дарение. 
 
За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов 
резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, посочени в т.14 от 
ал.1 на чл.31 от Закона за корпоративното подоходно облагане, каквато е и Фондация SOS Предприемачи.  
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Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 

 
Долуподписаният/ата: .................................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 

 
ЕГН ........................, документ за самоличност ....................................., 
издаден на ......................... от ........................................, 
с постоянен адрес: ..........................................................., 
гражданство/а ..............................................................., 
 
в качеството ми на ......................................................,  
(посочва се позиция – Управител, Изпълнителен директор или др., ако е приложимо) 

 
в ..................................................., 
(наименование на организацията, ако е приложимо) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ................................................... 
 

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово 

взаимоотношение ........................................................................................., 

или предмет на следната операция или сделка ...................................................................................................................., 

в размер ..................................................., словом: ................................................... 
 
(посочва се размерът на сумата цифром и словом, както и изрично се уточнява видът на валутата) 

имат следния произход: ...................................................................................................................... 

 
При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 
2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно 
образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – 
наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в 
съответния регистър на другата държава. 
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват 
техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е 
сключен договорът или които са подписали или издали документите. 
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, 
при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при 
посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в 
който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 

 

Дата на деклариране:  .........................     Декларатор: ................................... 

(подпис)  


