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Изх. No 013/01.09.2021 г. 

ДО 

46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА: 

КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И 

ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

 

КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА 

ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

 

ДО 

Г-ЖА ИВА МИТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТОТО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ 

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 46-ТО 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

СТАНОВИЩЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, № 46-154-01 от 26.08.2021 г.  

 

 Уважаеми дами и господа,  

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

което от 2004 г. насам обединява големите дарители в нашата страна – компании, фондации и 

други юридически лица. Наши членове са 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, включително в здравеопазването. 

Подпомагаме и консултираме редица граждански оргазниации, които осъществяват дарителски 

кампании на регионално и национално ниво.  

Във връзка с внесения на 26 август 2021 г. Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел с вх. № 46-154-01-46  от г-жа Цецка Бачкова и 
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група народни представители, бихме искали да изразим своята подкрепа за внесения 

законопроект и Ви призоваваме да го приемете в рамките на настоящото Народно събрание. 

Основна пречка пред юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) през изминалата 

година на извънредна епидемична обстановка, която ги препятства както при провеждане на 

нормалната им дейност, така и по отношение на взимане на решение за пререгистрация, е отказът 

от Агенция по вписвания да признае заседание на ЮЛНЦ, проведено от разстояние при спазване 

на изискванията за кворум и осигуряване на пряко и виртуално участие. Това беше предвидено 

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.), като подобна промяна бе 

приета и по отношение на заседанията на общински съвет с промени в Закона за местната власт 

и местното самоуправление (Обн, ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.). 

 Въвеждането на подобна възможност за общите събрания на юридическите лица с 

нестопанска цел е адекватно, необходимо и особено предвид предстоящата несигурна ситуация, 

изключително наложително.  

Съзнаваме добре динамичната политическа ситуация, която може да доведе до липса на 

време за приемане на законопроекта, но Ви призоваваме да направите всичко възможно за 

навременното обсъждане и гласуване на изменението. Така ще бъде облекчена 

административната тежест върху ЮЛНЦ и практически ще позволи на организациите коректно 

и навременно да провеждат своите общи събрания, независимо от епидимичните мерки. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

  

 Въз основа на всичко изложено Българският дарителски форум подкрепя така 

направеното предложение, като се надяваме на неговото навременно приемане от сегашния 

парламент.  

 

 

С уважение, 

 

 
 

Красимира Величкова, 

Директор 

Български дарителски форум 
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