
Изх. № 02.12.2022 г.     

ДО 

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ДО 

НАРОДНИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

В 48-ОТО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО 

Г-Н РАДОМИР ЧОЛАКОВ 

И ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ПАРЛЕМАНТАРНАТА 

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ 

ВЪПРОСИ 

 

ДО 

Г-ЖА КАЛИНА 

КОНСТАНТИНОВА  

И ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

КОМИСИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО 

УПРАВЛЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

ДО 

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА 

И ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

КОМИСИЯ ЗА ПРЯКОТО 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

 

ДО 

Г-Н ИВАН ЧЕНЧЕВ 

И ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И 

МЕДИИТЕ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

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

нестопанска цел с вх. № 48-254-01-59 от дата 10.11.2022 г. 



Уважаеми дами и господа,  

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

компании, фондации и други юридически лица, обединени в качеството им на големи 

дарители в страната ни. 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 различни обществени сфери, в т.ч.  

здравеопазване, образование, социална подкрепа. Подпомагаме и консултираме редица 

граждански организации, които осъществяват дарителски кампании на регионално и 

национално ниво.  

Във връзка с внесения на 10 ноември 2022 г. Законопроект за изменение и допълнение 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с вх. № 48-254-01-59 от г-жа Калина 

Константинова и 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 екипите на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от 2020 

г. – година на извънредна епидемична обстановка, която ги препятства както при 

провеждане на нормалната им дейност, така и по отношение на взимане на решения, 

касаещи развитието на организациите, е отказът от Агенция по вписвания да признае 

заседание на ЮЛНЦ на ниво върховен управителен орган, 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.).  

Освен това законодателят е определил в чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, че присъстващо лице е 

„лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването 

на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 

решения“. Допълнително, в чл. 32, ал. 5 е предвидена и възможност за вземане на 

неприсъствени решения. Тази легална възможност е предвидена само и единствено за 

провеждане на заседания на Управителния съвет, като има законов пропуск по 

отношение на водене на заседания на Общото събрание със същите изисквания. В 

практиката е установено, че е значителен броят на неправителствените организации, при 

които числеността на членовете на върховния им орган е голям (над 20). Именно такава 

законодателна възможност за провеждане на общите събрания ще улесни дейността на 

НПО сектора и ще отговаря на съвременните нужди и динамика на работа при 

осъществяване на дейността на съставящите го организации. 

В допълнение обръщаме внимание, че законодателят е предвидил такава възможност за 

останалите частни субекти – юридическите лица, регистрирани по Търговския закон – 

предвидена в чл. 139, ал. 2 и чл. 238, ал. 3, но има непълнота относно „неприсъствени“ 

събрания на Общото събрание на юридически лица с нестопанска цел. 



Въвеждането на подобна възможност за общите събрания на юридическите лица с 

нестопанска цел е адекватно, необходимо и особено предвид предстоящата несигурна 

ситуация, изключително наложително.  

Сдружение „Български дарителски форум“ подкрепя и предложението в ЗИД член на 

управителния съвет да прекрати правомощията си с едностранно писмено 

волеизявление за напускане, както и предложението членът, отправил писмено 

волеизявление за напускане, да има възможността самостоятелно да заяви заличаването 

си от регистъра на ЮЛНЦ, при описаните в законопроекта обстоятелства.  В практиката 

си ЮЛНЦ често се сблъскват със ситуация, в която поради обективни причини, член на 

управителния съвет желае да прекрати правомощията си и именно затова такава 

законова възможност дава по-голяма гъвкавост и справедливост при освобождаването 

на въпросните лица. 

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 

епидемичните 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 

настоящия парламент.  

 

 

 

С уважение,  

 

 

Теодора Бакърджиева 

Изпълнителен директор 

Български дарителски форум  

 

 


