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Изх. Nо 10/29.10.2020 г.                                     

 

ДО 

 

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА: 

 

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ 

НА КОМИСИЯТА  

ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

ОТ БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

 

Относно: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

№ 002-01-51 от 15.10.2020 г.  

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,  

 

Обръщам се към Вас от името на Български дарителски форум (БДФ) – сдружението, 

което обединява големите дарители – компании, фондации и други юридически лица, от 2004 

г. насам. Наши членове са някои от компании с успешен бизнес в България – инвеститори и 

ключови двигатели в българската икономика, също така юридически лица с нестопанска цел 

с доказан принос в социалната и обществена сфера. Подпомагаме и консултираме редица 

юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дарителски кампании на 

регионално и национално ниво. 
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Във връзка с внесения от Министерски съвет на 15 октомври 2020 г. Законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с вх. № 002-01-

51 бихме искали да изразим следното становище: 

 

1. Срокът, предложен в § 25, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби, 

следва да бъде удължен с една, а не с две години. 

 

На първо място, разбираме нуждата от удължаване на срока, предвиден в § 25, ал. 1 

ПЗР на ЗЮЛНЦ, свързан с пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в 

Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписвания. 

Действително, редица ЮЛНЦ все още не са се пререгистрирали и в сегашните условия на 

извънредна епидемична обстановка подобно задължение в оставащия срок до 31 декември 

2020 г. би довело до ненужно струпване на хора. Същевременно обръщаме внимание, че 

даденият срок влезе в сила през 2018 г. и до към момента изтича тригодишен срок за 

пререгистрация. 

Напомняме, че непререгистрираните ЮЛНЦ в обществена полза не могат да 

осъществяват задължението си за подаване на годишни финансови отчети и отчети за 

дейността си към регистър ЮЛНЦ. 

 Допънителният срок от една година би обекчил, но и мотивирал ЮЛНЦ да 

предприемат действия през предстоящата година, без това да удължава необосновано 

цялостния процес по пререгистрация и прехода към регистъра на Агенция по вписвания.  

Паралелно с удължаването на срока е необходима широка информационна кампания, която 

да разясни на ЮЛНЦ необходимостта от пререгистрация и да спомогне за по-бързото и 

ефективно осъществяване на процеса. 

 

2. Необходима е промяна в ЗЮЛНЦ, с която да се даде възможност на ЮЛНЦ да 

провеждат общи събрания онлайн - от разстояние, при спазване на 

съответните изисквания за свикване, кворум и гласуване 

 

През изминалите месеци на извънредна епидемична обстановка ЮЛНЦ се сблъскаха 

със сериозен проблем - Агенция по вписванията отказва да признае общи събрания на 

ЮЛНЦ, проведени от разстояние, въпреки че са спазени изискванията за свикване, кворум и 

осигуряване на пряко, макар и виртуално, участие. Това пречи на ЮЛНЦ да осъществяват 

http://www.dfbulgaria.org/


Български дарителски форум  ‖  ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, гр. София 1124    ‖    www.dfbulgaria.org 

нормалната си дейност, включително за взимане на решение за пререгистрация. Възможност 

за заседания от разстояние беше предвидена за държавни органи (чл. 6а от Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. Доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 

г., в сила от 14.05.2020 г.). Подобна промяна бе приета на първо четене и по отношение на 

заседанията на общинските съвети в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

местната власт и местното самоуправление (вх. № 054-01-61 от 1 юли 2020 г.).  

Въвеждането на подобна възможност и за ЮЛНЦ би била удачна чрез изменение на 

чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в който е предвидено изискването за кворум. Уредбата може да бъде 

сходна с разпоредбата на чл. 32, ал. 3 ЗЮЛНЦ, който предвижда възможност за взимане на 

решение от управителния съвет, като за присъстващо се смята лице, с което има двустранна 

телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и 

позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член 

се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Предлагаме сходна 

формулировка да се приеме и по отношение на провеждането на Общи събрания. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

  

 Въз основа на всичко изложено молим да намалите предложения срок от две на 

една години, както и да предвидите законова възможност за вземане на решение от 

Общото събрание на ЮЛНЦ от разстояние при спазване на изискванията за кворум.  

 С оглед на прилагането на §1а ПЗР на ЗНА и липсата на обществено обсъждане 

молим да ни бъде предоставена възможност за излагане на мотивите ни по време на 

обсъждане на законопроекта в Комисията по правни въпроси. 

 

 

С уважение, 

 

 
 

Красимира Величкова 

Директор 

Български дарителски форум 
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