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І. КОНТЕКСТ НА ОЦЕНЯВАНАТА ПОЛИТИКА 

От приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел1 изминаха 

почти 15 години. През този период бе натрупана значителна юридическа и обществена 

практика, която разкри както позитивите от приемането на новата правна рамка на 

българските нестопански организации, така и някои негативи, които дават повод за 

преоценка и пораждат необходимостта от предлагане на нови решения. 

 

1. Стъпките, през които ЮЛНЦ преминават при регистрация и 

удовлетворяне на законовите изисквания 

Настоящият раздел от оценката представлява детайлно проследяване на пътя, през 

които преминава учредяването и регистрацията на едно ЮЛНЦ днес в България и 

изискванията, които то следва да спази след като възникне като правен субект по 

действащата правна уредба с цел набелязване на слабостите от материална и 

процедурна гледна точка и намиране на начини за тяхното отстраняване. 

 

Стъпка 1. Запазване на име на ЮЛНЦ 

Процесът по учредяване на ЮЛНЦ започва със запазване на неговото име чрез 

заявление за неговата резервация до „Информационно обслужване” АД, с което 

окръжните съдилища имат договор за тази услуга. Услугата се предоставя единствено 

на място, като дружеството има разкрити офиси в сградите на всички окръжни 

съдилища в България. Има предвидена възможност за проверка на уникалността на име 

без резервация по телефона, която струва 2 лева с ДДС. Проверката за уникалност и 

първоначалното резервиране на наименование на ЮЛНЦ става чрез подаване на 

заявление, което се попълва на хартия и се подава лично или от представител, като не 

се изисква удостоверяване на представителната власт.  

Основният дефект на тази система е свързан с това, че удостоверяваната 

уникалност на името на ЮЛНЦ е единствено локална, т.е. важи само за територията, 

попадаща в компетентността на съответния окръжен съд. Стойността на услугата е 60 

лв. с ДДС. 

 

Стъпка 2. Съдебна регистрация 
След като фазата по учредяване на ЮЛНЦ е приключила с изготвянето на 

изискуемите по закон документи и тяхното надлежно подписване и сертифициране 

процедурата навлиза във фазата на регистрацията, която включва внасяне на държавна 

такса и подаване на документите в съда. Държавната такса, обаче, най-често не може да 

бъде внесена в касата на съда, каквато е практиката за услугите на по-малка стойност, 

предоставени от съда, каквито са издаването на заверени преписи от документи и 

удостоверения за актуално състояние. Заявителят трябва да има документ, с който 

официално да удостовери на съда, че е заплатил държавната такса, което на практика 

изключва и възможността за плащане на държавната такса по друг начин освен на 

място в банката. Най-често, както е и в момента в Софийски градски съд, в сградата на 

съда няма банка, т.е. заявителят трябва да отиде в произволен клон на банка, трябва да 

знае точните банкови сметки, по които да направи превода, което означава 

допълнителни разходи и време. 

Самата система на регистрация, изразяваща се във вписване на изискуемите по 

закон обстоятелства по отношение на ЮЛНЦ в специален регистър, воден от 

                                                           
1 Обн. ДВ. бр. 81 от 6 Октомври 2000 г., в сила от 01.01.2001 г. 
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териториално компетентните окръжни съдилища у нас е остаряла и ретроградна, 

прилагана през последните повече от 60 години. При нея специалният регистър за 

ЮЛНЦ на практика представлява един огромен продълговат тефтер с твърди корици, в 

който на ръка се вписват данните, като липсват електронни досиета и всякакви 

гаранции за достоверност на вписването.  

 

Стъпка 3. Вписване в Регистър Булстат  
Регистрацията на ЮЛНЦ в Регистър Булстат е задължителна и за нея има 

предвиден задължителен срок от 7 дни след получаване на съдебното решение за 

регистрация, чието не спазване влече санкция – глоба. Тя може да се извърши 

единствено на място в сградата на Агенцията по вписванията, където се представят 

почти всички документи, представени в съда, попълват се на ръка едни изключително 

неактуални и неадекватни за ЮЛНЦ формуляри и се получава временно 

удостоверение, което важи 1 месец. След изтичането на временното удостоверение се 

отива отново на място и лично или с изрично писмено пълномощно се получава 

идентификационната карта. Актуалната практика е картите да се бавят по няколко 

месеца, което означава ежемесечно ходене до Агенцията по вписванията за 

продължаване на срока на временното удостоверение. 

Регистрацията на ЮЛНЦ в Регистър Булстат е превърната от администрацията в 

задължителен елемент от фактическия състав по възникването на НПО като 

юридическо лице, защото без номер от статистиката то не може да извършва почти 

нищо. Номерът от статистиката на едно ЮЛНЦ е неговото своеобразно ЕГН. 

Според чл. 3, ал. 1 от Закона за регистър Булстат в регистъра се вписват: 

- юридическите лица, които не са търговци; 

- клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци; 

- търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за 

насърчаване на инвестициите; 

- чуждестранни юридически лица: 

а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на 

стопанска дейност или определена база или обект, или 

б) чието ефективно управление е на територията на страната, или 

в) които притежават недвижимо имущество в страната; 

- неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, 

включително тези, организирани по занаятчийски начин, и осигурителни каси по чл. 8 

от Кодекса за социално осигуряване; 

- други лица извън посочените по-горе, които са осигурители и не са физически 

лица; 

- клоновете и поделенията на лицата юридическите лица нетърговци, 

чуждестранни и други; 

- физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност; 

- чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер 

или личен номер на чужденец; 

- други физически лица - осигурители. 

 

Стъпка 4. Регистрация на ЮЛНЦ в обществена полза в Централния 

регистър към Министерството на правосъдието  

С приемането на ЗЮЛНЦ бе предвидено създаването на нарочен административен 

орган към Министерството на правосъдието, наречен Централен регистър на 
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юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. Устройството и 

реда на работа на Централния регистър са определени в правилник, издаден от 

министъра на правосъдието. Регистърът e организиран в отдел към дирекция 

„Електронно правосъдие и регистри” при Министерството на правосъдието и се състои 

от единна компютърна база данни, съдържаща електронни образци на документите, въз 

основа на които се извършва вписването на ЮЛНЦ в обществена полза, но 

документите не се подават електронно, а се сканират от служителите в регистъра. 

Основната дейност на регистъра е свързана с вписването на организациите в 

обществена полза, съхраняване на представената от тях информация и осъществяване 

на контрол върху дейността им. Регистърът е публичен, като публичността му се 

осигурява с издаването на месечен бюлетин за вписаните организации и чрез интернет 

страница, в която е публикувана цялата информация за вписаните в него организации 

от неговото създаване. 

ЮЛНЦ, определени в обществена полза, придобиват статут на 

общественополезни организации след вписването им в Централния регистър към 

Министерство на правосъдието. Целта на вписването в този регистър е да се осигури 

прозрачност и публичен контрол спрямо тези организации, във връзка с което са 

предвидени задължения за представяне на информацията относно набирането и 

разходването на средствата и реда, по който се извършва  подбора на лицата и начинът 

на тяхното подпомагане. Основна задача на регистъра е да упражнява ежегоден и 

текущ контрол върху дейността на вписаните в него ЮЛНЦ. 

Ежегодният контрол се осъществява чрез задължението на организациите да 

представят ежегодно информация за дейността си през предходната година, в която 

влиза и доклад за дейността им, който е публичен. Този доклад трябва да има 

определеното по закон съдържание: 

 съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и 

програмите на организацията и постигнатите резултати; 

 размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства; 

 финансовия резултат. 

Текущият контрол на Централния регистър се изразява в правото дадено на 

министъра на правосъдието да изисква по всяко време информация за обстоятелствата, 

подлежащи на вписване.  

 

Стъпка 5. Регистрация в Държавната Агенция „Национална сигурност” 

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари, в 4-месечен срок от своята 

регистрация ЮЛНЦ са длъжни да представят за одобрение приетите от тях Вътрешни 

правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на 

тероризма в Държавна агенция “Национална сигурност”, която е водещата 

функционално компетентна държавна структура да изпълнява задачи по 

противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма основно чрез 

Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС. 

Процедурата е формална, изразява се във формалното попълване на публикувания 

на интернет страницата на ДАНС формуляр на вътрешни правила, към който се 

представят и копие от съдебно решение, актуално състояние и регистрация по Булстат. 

Документите се подават единствено на хартия по пощата в много редки случаи се 

получава обратна връзка от ДАНС дали са одобрени или не. Не се дължи такса за 

изпълнението на процедурата. 
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Стъпка 6. Регистрация в Комисията за защита на личните данни 

ЮЛНЦ, които събират и обработват лични данни на свои членове, членове на 

органи, служители, дарители, клиенти, бенефициенти и други са длъжни предварително 

да се регистрират в Комисията за защита на личните данни като администратори на 

лични данни, където представят информация за водените от тях регистри. Това е 

поредното място, където на ЮЛНЦ им се налага да представят едни и същи документи.  

  

2. Проучване на практиките в рамките на всяка от стъпките на ЮЛНЦ 

Практики по Стъпка 1 - Запазване на име на ЮЛНЦ 

Стойността на услугата, с която започва учредяването на ЮЛНЦ – запазването на 

име (60 лв.) е по-висока от държавната такса за съдебна регистрация на ЮЛНЦ (50 лв.) 

Нещо повече, стойността само на тази услуга е по-висока от таксата за цялата 

регистрация на едно търговско дружество при подаване на документи в интернет, 

например ООД (55 лв.) защото при регистрацията в Търговския регистър дори може 

разходът за запазване на име да бъде спестен, като проверката за уникалност на 

фирмата на търговеца се прави безплатно в интернет преди да се подадат документите. 

При съдебната регистрация на ЮЛНЦ това е невъзможно. Регистриращият съд 

задължително иска заявителите да докажат, че тяхното име е уникално чрез документ 

издаден от „Информационно обслужване” АД, който струва повече от държавната 

такса за регистрация на ЮЛНЦ. 

Според ценоразписа „Цените на стоките и услугите, предлагани от Инфомагазина 

на Информационно обслужване” за услугата по т. 1.8. „Продължаване срока за запазено 

име за месец” цената е 12 лв. с ДДС. Т.е. при първоначална резервация на име всеки е 

задължен да ползва услугата за минимум 5 месеца, както е записано в самите 

удостоверения за запазено име. Това задължение за ползване и заплащане на 

минимален пакет от 5 месеца няма разумно обяснение, освен противоречащото на 

правилата на конкуренцията задължение за закупуване по-голям обем на услуга, т.е. 

налагане на потребителите й на изискване за минимален оборот, който трябва да 

направят с цел по-голяма печалба за продавача на услугите. Още повече, че практиката 

е такава името да бъде запазвано преди финализиране на документите за регистрация, 

т.е. на заявителите поначало е необходим срок от не повече от 1 месец, в който името 

да бъде резервирано до момента на подаване на документите в съда. 

 

Практики по Стъпка 2 - Съдебна регистрация  

Съдебната процедура е бавна и непрозрачна. Действащата система позволява 

произнасянето на противоречиви и противоположни разрешения, като се стига до там 

че по два идентични пакета документи могат да се получат два противоположни 

отговора от различни състави, действащи в рамките на един и същи съд. Почти 15 

години след влизането в сила на ЗЮЛНЦ не може да се говори за наличието на някаква 

утвърдена съдебна практика по регистрация на ЮЛНЦ не на национално ниво, а в 

рамките на един окръжен съд, в който трайна е единствено практиката по произнасяна 

на противоречиви резолюции по движение на преписките и съдебни решения. Обратно, 

в съдилища като Софийски градски съд, в които до преди няколко години можеше да се 

говори за някакви установени правила на практика, в момента към 2015 г. системата по 

регистрация е значително влошена поради факта, че от около 1 година всички 22 

съдебни състава от търговско отделение гледат и фирмените дела на ЮЛНЦ без добре 

да познават закона и материята, което води до произнасянето на абсурдни резолюции 
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„без движение” и съдебни актове. Новата система има сериозен принос и за 

значителното забавяне на процеса по регистрация като е въведено правилото, че 

постъпилите заявления за нови регистрации или за вписване на промени отиват на 

доклад веднъж седмично в точно определено време – във вторник до обед. Това 

означава, че ако подадем документите си за промяна на адреса на ЮЛНЦ във вторник 

следобед само за да могат да отидат на доклад при съдията ще е необходима 1 седмица, 

след което не се знае още колко ще чакаме произнасяне, изписване на съдебното 

решение, ако нямаме резолюция „без движение”, вписване на акта и получаването му 

накрая на място в съда. 

Спецификите на производството, в рамките на което се извършва регистрацията 

на ЗЮЛНЦ, което е от типа закрито охранително производство не позволява дори 

минимална възможност за оспорване или обжалване на актовете по движение на 

преписката по регистрация, които са резолюции на съда от типа „без движение”, 

написани на ръка върху хвърчащи листи от делото и дори да са лишени от правна 

логика и неадекватни на действащото законодателство, заявителят няма друг вариант 

на поведение освен да ги изпълни за да получи вписване в относително разумен срок от 

време. В противен случай може да има постановен отказ, който е обжалваем, но 

процедурата отнема време от минимум 6 месеца до една година и повече.  

Допускането на грешки при изписването на съдебните решенията е константна 

практика. Поначало при допусната очевидна фактическа грешка от съда държавна такса 

за нейното изправяне не се дължи. Когато, обаче, очевидната фактическа грешка, не се 

дължи на действия на съда, таксата за нейната поправка е отново 50 лв. и се 

постановява изцяло ново решение, което съдържа само едно коригиращо изречение, но 

е изцяло нов документ, който се прикачва към сгрешеното решение. 

ЮЛНЦ имат сериозни проблеми с удостоверяването на своята актуална правна 

индивидуализация, особено пред институции като банките. На всеки 6 месеца те трябва 

да представят пред своите обслужващи банки новоиздадено съдебно удостоверение за 

актуално състояние под заплахата да не бъдат обслужени, в случай че банковият 

служител установи, че срокът на представеното удостоверение е изтекъл. Този срок е 

възприет като неписано правило от началото на 90-те години, когато вписвания на 

промени в обстоятелствата на търговци и нетърговци се правеха трудно и бавно от съда 

и презумпцията е била, че едно юридическо лице трудно би извършило повече от 2 

промени в рамките на 1 година, отнасящи се до неговите обстоятелства подлежащи на 

вписване. Днес разбирането, че едно удостоверение за състоянието на едно ЮЛНЦ е 

със срок на актуалност от 6 месеца е по-скоро фикция граничеща с безумие, но тя по 

абсурден начин ползва тези организации защото, ако беше приет по-кратък срок 

примерно от 1 месец те щяха да бъдат принудени да вадят нови удостоверения на 

ежемесечна база. 

Този процес на абсурдна „актуализация” на състоянието на ЮЛНЦ, обаче, се 

гарантира по възможно най-интензивния и репресивен начин, чрез принудителния 

отказ на банките да извършат транзакция, ако удостоверението за актуално състояние 

на ЮЛНЦ е с „изтекъл срок”. При липсата на адекватна система за следене на това кога 

точно изтича срока на едно представено в банката удостоверение за актуално 

състояние, ЮЛНЦ е изправено пред риска да не бъде обслужено от своята банка, която 

примерно да му откаже да извърши превод или да допусне теглене от банковата му 

сметка, каквито случаи има в изобилие. Ако си представим, че отказаният превод е за 

плащане на гаранция за кандидатстване по обществена поръчка със срок за представяне 

до 1 ден или за изпълнението на последна дейност по проект, чиито срок в който могат 
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да бъдат правени плащания изтича, или че отказаното теглене е предназначено за 

заплащане на заплати или възнаграждения или че същото е необходимо за 

изпълнението на договор, по който е предвидена неустойка за забава, ще разберем 

колко утежняващо дейността и нормалното участие в оборота на ЮЛНЦ днес е това 

изискване наложило се в практиката вследствие на тяхната правна рамка. 

 

Практики по Стъпка 3 - Вписване в Регистър Булстат  

Таксата за първоначална регистрация по Булстат е 35 лв. и при нея още веднъж се 

представят всички документи, които вече са представени в съда, като никой не ги 

проверява или сверява, т.е. на практика можем да занесем и всякакви други документи 

различни от вписаните в съда документи и от Булстат ще ни ги приемат. При 

неспазване на 7-дневния срок за вписване след получаване на съдебното решение в 

съда има глоби. При вписване на промени таксата е 25 или 10 лв., според това дали се 

правят промени в идентификационната карта или не. Документите се подават по същия 

ретрограден начин както в съда – на хартиен носител, таксите се плащат в банка, 

липсва гише за такси в Агенцията по вписванията, от повече от 1 година липсва и офис 

на банка в централната сграда на в Агенцията по вписванията в София, което означава 

губене на време и допълнителни разходи. 

Субектите, подлежащи на вписване в Регистър Булстат са няколко групи: 

- неперсонифицирани образувания и представителства; 

- чуждестранни физически и юридически лица нетърговци и техни клонове; 

- физически лица – осигурители и такива със свободни професии; 

- юридическите лица, които не са търговци. 

С изключение на последната група всички останали са образувания или субекти, 

които не подлежат на никаква друга регистрация и Регистър Булстат е последната 

възможност, чрез която те могат да бъдат вкарани в националната статистическа, 

осигурителна, данъчна или друга система. Нетърговците са ЮЛНЦ, партии, религиозни 

и синдикални организации и народни читалища и са единствените субекти, които имат 

официална регистрация в съда, в резултат на която са възникнали като правен субект, 

но следва да се регистрират и в Булстат като единственият аргумент за този абсурд е че 

такава е наследената система от последните няколко десетилетия. 

 

Практики по Стъпка 4 - Регистрация на ЮЛНЦ в обществена полза в 

Централния регистър към Министерството на правосъдието 

Основните дефекти на правната уредба са свързани с остарялата система на 

заявяване и вписване в регистъра на обстоятелства чрез представяне на документи на 

хартиен носител. Тя позволява и произволно тълкуване на изискванията за форма на 

представяните документи, при което администрацията изисква най-тежката форма –

официално заверени от съда преписи на съдебно решение и оригинално удостоверение 

за актуално състояние, което създава ненужни тежести за ЮЛНЦ. Липсата на 

достатъчен капацитет на администрацията на регистъра за текуща актуализация на 

данните вписвани в него до голяма степен е направила неговото съществуване лишено 

от смисъл. Неизвършването на предвидения по закон контрол спрямо вписваните в него 

ЮЛНЦ е друг дефицит в същата посока. Липсват и предвидени в действащото ни 

законодателство достатъчни като обхват и размер данъчни облекчения и други 

насърчения за ЮЛНЦ в обществена полза, които да осмислят този техен статут.  
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Практики по Стъпка 5 - Регистрация в Държавната Агенция „Национална 

сигурност” 

Практическите аспекти на процеса на „изпиране на пари” са очертани в годишния 

доклад на САДФР на ДАНС за 2013 г., в който се казва: „В България голяма част от 

опитите за легализиране на средства с престъпен произход се обособяват като 

целенасочени, добре организирани и планирани, пазарно обосновани и следващи пряко 

слабостите в изградената система за превенция и противодействие на този процес. 

Следва да се посочи още, че профилът на т. нар. „перачи на пари” (лица, които 

организират схемите за изпиране на пари) е на високоинтелигентни, мотивирани и 

организирани хора. Предвид изгражданите в последните периоди схеми, обаче, все по-

често се използват и подставени лица, които са нискограмотни и незапознати с 

естеството на схемите, в които участват. Тези лица се използват като титуляри по 

сметки, собственици на юридически лица, мулета на парични средства, получатели и 

изпращачи на суми чрез системите за парични трансфери и други”. 

Финансирането на тероризъм в практиката се нарича „прикрито финансиране на 

тероризъм” защото източникът на финансови средства, т.е. финансовият „благодетел” 

на тероризма е винаги старателно прикрит и за него отсъства каквато и да било 

информация. Това е причината практическите усилия по противодействието да се 

съсредоточават в разкриването на методите на финансиране на заподозряно лице или 

организация, с оглед евентуално достигане до „благодетеля”. За установяване на 

съпричастност към прикрито финансиране на тероризъм на заподозряното лице или 

организация се изготвя финансов профил. Финансовият профил съдържа информация 

за структурата и обема на всички приходи на лицето за определен период, както и за 

структурата и обема на всичките му разходи за същия период. Едва след аналитична 

съпоставка на двете величини (реални приходи/реални разходи) за проверявания 

период може да се установи наличие на прикрито финансиране.  

В дейността по противодействие на „изпирането на пари” и „финансирането на 

тероризъм” САДФР – ДАНС пряко си взаимодейства с всички други специализирани 

дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност”. Съгласно Закона за ДАНС, 

правилника за неговото приложение и Закона за мерките срещу изпирането на пари 

САДФР - ДАНС служи за посредник и филтър между финансовата система на България 

и системата за сигурност и обществен ред, като ускорява и улеснява обмена на 

информация между тях в областта на „изпирането на пари” и „финансирането на 

тероризъм”. 

Основните функции на САДФР – ДАНС могат да бъдат обобщени по следния 

начин: 

1. Води регистри на информацията за изпиране на пари и за финансиране на 

тероризъм, на плащанията в брой на стойност над 30 000 лв.2 и на предоставената от 

Агенция „Митници” информация3. 

2. Обменя информация със службите за сигурност и обществен ред при условията 

и по реда на ЗМИП и ЗМФТ. 

3. Осъществява финансово - разузнавателния анализ по преписките по ЗМИП, 

събира допълнителна информация при условията и реда, предвидени в ЗМИП и дава 

заключение дали първоначално възникналото съмнение за изпиране на пари е 

отпаднало. 

                                                           
2 Съгласно чл. 11а от ЗМИП 
3 По чл. 11б от ЗМИП 
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4. Въз основа на горното заключение изпраща преписката на прокуратурата или на 

съответната служба за сигурност или обществен ред или я прекратява. 

5. Осъществява финансово - разузнавателния анализ по преписките по ЗМФТ, 

събира допълнителна информация при условията и по реда на закона и дава 

заключение дали първоначално възникналото съмнение за финансиране на тероризъм е 

отпаднало. 

6. Въз основа на горното заключение изпраща преписката на прокуратурата или на 

съответната служба за сигурност или обществен ред, или я прекратява. 

 

Статистически данни за извършени проверки на ЮЛНЦ от страна на САДФР 

– ДАНС за периода 2008 – 2012 г.  

Глоба и писмено предупреждение са основните санкции, наложени от САДФР – 

ДАНС на ЮЛНЦ в цитирания петгодишен период, както следва:  

 

Санкции на ЮЛНЦ (в български лева) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Брой нарушения на ЮЛНЦ, 

установени от САДФР-ДАНС 
0 3 1 2 0 

Вид мярка/санкция 
Писмени предупреждения и/или 

препоръки 
0 2 0 1 0 

Глоби 0 1 2 0 2 

Отнемане на лиценз - - - - - 

Общ обем на глобите в лева 0 5 000 8 000 0 4 000 

Брой санкции, обжалвани пред 

съд 
0 1 2 0 2 

Брой окончателни съдебни 

решения 

0 1 0 0 0 

 

При проверките на ЮЛНЦ „на място” са установени следните нарушения:  

- отсъствие на вътрешни правила4;  

- неизискване на декларация за произход на средствата5 и 

- отсъствие на идентификация на физическо лице6. 

 

Статистически данни за извършени проверки на ЮЛНЦ от страна на САДФР – 

ДАНС през 2013 г. 

През 2013 г. САДФР – ДАНС е извършила общо 112 броя проверки на задължените 

лица, от които на ЮЛНЦ – 4 броя проверки или около 3% от проверките на годишна база са 

на ЮЛНЦ. Проверките на 4-те ЮЛНЦ са завършили с наложени актове за установяване на 

административни нарушения, както следва: 

- за неизискване на декларация за произход на средствата и 

- за неприети вътрешни правила за контрол и превенция на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм. 

                                                           
4 По чл. 16 от ЗМИП 
5  По чл. 4, ал. 7 от ЗМИП 
6 По чл. 6, ал. 2 от ЗМИП 
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През 2013 г. от САДФР – ДАНС са обработени общо 8 331 проекта на вътрешни 

правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на 

тероризъм по чл. 16 от ЗМИП, постъпили през 2012 г. и 2013 г., от които: 

- утвърдени от САДФР – ДАНС общо 5 238, от които 790 са на ЮЛНЦ; 

- с открити несъответствия общо 2611, от които 284 са на ЮЛНЦ; 

- с поискана допълнителна информация и с дадени допълнителни указания общо 

482 - няма данни каква част са на ЮЛНЦ.  

С цел улеснение на задължените лица при изпълнението им на задълженията по 

ЗМИП през месец февруари 2013 г. са изготвени примерни Вътрешни правила за 

контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм за 

юридически лица с нестопанска цел. Същите са публикувани на електронната страница 

на ДАНС в раздел „Мерки срещу изпирането на пари”. 

 

Критични оценки по отношение надзора, съдържащи се в годишния доклад за 

дейността на САДФР - ДАНС за 2013 г.7  

1. Извън търговските банки, докладването на САДФР – ДАНС при съмнителни 

финансови операции не е на задоволително ниво8. 

2. Една от рисковите оценки за ЮЛНЦ се свързва с религиозната ориентация 

на дейността им и т. нар. радикални религиозни секти и движения, които са 

потенциално рискови в съчетание със социално-икономическите фактори в страната9.  

3. Положително са оценени усилията на Министерство на правосъдието, ДАНС и 

НАП по отношение на превантивните мерки спрямо използването на дейността на 

ЮЛНЦ за финансиране на тероризъм. Пропуски обаче са отбелязани предвид 

липсата на законови задължения за съхраняване на информация за лицата, които 

притежават, контролират или управляват дейността на ЮЛНЦ10. 

4. С чл. 17 на ЗМИП законово е скрепен механизъм за провеждане на инспекция 

„на място” в ЮЛНЦ от страна на САДФР - ДАНС при съмнение за изпиране на пари, 

но такъв механизъм при съмнение за финансиране на тероризъм отсъства в ЗМФТ11.  

5. Информация за лицата, които притежават, контролират или ръководят 

дейността на ЮЛНЦ не се съхранява в пълен обем и не е публично достъпна за 

нито един от видовете ЮЛНЦ. Информацията, която се предоставя и съхранява е 

само информацията за дейността от предходната година и то за ЮЛНЦ в обществена 

полза, която императивно следва да се предоставя в Централния регистър, воден в 

Министерството на правосъдието ежегодно в срок, предвиден в закона12. 

6. На българските власти се препоръчва да продължат надзора над ЮЛНЦ, за да 

открият и проследят възможни злоупотреби с ЮЛНЦ при финансирането на 

тероризъм13.  

 

                                                           
7  Ппубликуван на интернет стрнаицата на ДАНС) и в доклада на MONEYVAL - Report on Fourth 

Assessment Visit, 19 септ. 2013 г. - http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/BUL4-

MERMONEYVAL%282013%2913_ENG.pdf) 
8 Годишен доклад на САДФР – ДАНС за 2013 г. 
9 т. 1140  и 1143 от доклада на MONEYVAL. 
10 Годишен доклад на САДФР – ДАНС за 2013 г. 
11 т. 1148  и 1149 от доклада на MONEYVAL. 
12 т. 1157 от доклада на MONEYVAL. 
13 т. 1182 от доклада на MONEYVAL. 
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Практики по Стъпка 6 - Регистрация в Комисията за защита на личните 

данни 

Процедурата е формализирана, изразява се в попълването на формулярите на 

заявления за регистрация на администратор на лични данни и описанията на регистрите 

водени от ЮЛНЦ, които са налични за изтегляне от интернет страницата на комисията. 

Документите се подават единствено на хартия и по пощата в много редки случаи се 

получава обратна връзка от комисията дали те са правилно попълнени според закона. 

Липсва изграден механизъм, гарантиращ своевременна актуализация на данните при 

промяна в обстоятелствата на ЮЛНЦ – оператори на лични данни.  

  

3. Заинтересовани страни  

3.1. Разходи за съдебна регистрация, вписване в Регистър Булстат и 

регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза 

Разходите на ЮЛНЦ са един от важните фактори, които трябва да бъдат отчетени 

при избора на варианти за подобряване на настоящата ситуация. Разходите за 

регистрация са разгледани, следвайки основните етапи на цялостния процес, който 

започва от идеята за създаване на ЮЛНЦ до започване на дейността му. При изготвяне 

на направените разчети е използвана Методиката за определяне на разходоориентиран 

размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването 

им14, като са дадени осреднени и закръглени разчети на разходите за отделните 

дейности или услуги. 

 

Разходи за първоначална съдебна регистрация 

Разходи  Сума в лв. 

Удостоверение за запазено на име  60 

Нотариално заверен образец от подпис на представляващия/-ите  6 

Свидетелство за съдимост на членовете на управителния орган /някои 

съдилища го изискват/ - при 3 лица 

18 

Непреки свързани разходи - удостоверение за запазено име, 

нотариална заверка и свидетелства за съдимост – време, транспорт 

30 

Държавна такса 50 

Банкова такса 6 

Други присъщи – разходи за повече лица в управителния орган, повече 

представляващи, за откриване на набирателна сметка и удостоверение 

за направено дарение в банка при фондациите и други 

20 

Общо: 190 

В горните разчети не са включени разходи за адвокатски услуги. Според Наредба 

№ 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения15, за 

учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на фондации и 

сдружения с нестопанска цел минималният размер на дължимия хонорар е 350 лв. С 

него общият размер на минималните разходи за съдебна регистрация на ЮЛНЦ достига 

540 лв. 

                                                           
14 Приета с ПМС № 1 от 5.01.2012 г. 
15 Обн.в ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г. 
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Разходи за първоначално вписване в регистър Булстат 

Разходи  Сума в лв. 

Държавна такса  35 

Банкова такса 5 

Непреки свързани разходи - копие на съдебно решение и устройствен 

акт, време за отиване до регистъра и попълване на заявление за 

вписване и регистрационен въпросник, време за получаване на 

идентификационна карта след 1 месец и разходи за транспорт 

20 

Общо: 60  

Разходи, свързани с първоначалното вписване на ЮЛНЦ в обществена полза в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието 

Разходи Сума в лв. 

Заявление по образец на хартиен и магнитен носител – изтегляне, 

попълване, принтиране, запис на магнитен носител, стойност на 

магнитен носител 

10 

Препис от съдебно решение за първоначална регистрация – изисква се 

препис с мокър печат от съда 

5 

Устав - копие, заверено от длъжностното лице, на представения в съда 

документ,  или заверено от представителя на юридическото лице на 

всяка страница „вярно с оригинала”, с подпис и с печата на 

юридическото лице 

2 

Съдебно решение за вписване на определянето за осъществяване на 

обществено полезна дейност  – изисква се препис с мокър печат 

5 

Удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от 

съда по регистрацията - изисква се препис с мокър печат – заявяване 

на услугата, транспорт, държавна такса (5 лв. в София - до 25 лв. в 

страната) Среден размер: 15 лв. 

15 

 

Декларация за наличието на обстоятелствата по чл. 38 - 41 ЗЮЛНЦ – 

по образец – изтегляне, запис, попълване, принтиране 

5 

Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични 

вземания. Когато ЮЛНЦ се представлява само колективно, 

декларацията трябва да бъде от името на всички представляващи 

ЮЛНЦ - изтегляне, запис, попълване, принтиране 

10 

Правила и ред за извършване на общественополезна дейност – 

изготвяне, принтиране 

50 

Ксерокопие от регистрация БУЛСТАТ - заверено „вярно с оригинала” 

с подпис на представителя на юридическото лице и печат на 

юридическото лице 

5 

Списък на членовете на управителния орган с ЕГН - попълване, 

принтиране 

1 

Акт за учредяване, в случай че юридическото лице не подлежи на 

съдебна регистрация 

2 

Разходи за подаване на документи и получаване на удостоверение за 

регистрация – междуградски и градски транспорт, евентуално нощувка 

50 

Общо: 160 
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Представените стойности на разходите са приблизителни. Същите се отнасят 

единствено до първоначалната регистрация на ЮЛНЦ и не представят данни за 

последващите разходи, свързани с вписването и отразяването на промените, 

изпълнението на изискванията за представянето на информация и отчитане.  

Приблизителният общ размер на минималните разходи за първоначална 

регистрация на ЮЛНЦ в обществена полза е 760 лв., а в частна полза 600 лв. 

 

3.2. Измерване на административната и регулаторна тежест върху ЮЛНЦ 

На практика една организация удовлетворява изцяло законовите изисквания след 

успешното извършване на минимум пет, а когато е в обществена полза на шест отделни 

регистрации или процедури пред различни държавни органи и институции, което е 

един доста утежнен правен режим. Установените ключови проблемни области на 

средата, в която ЮЛНЦ осъществяват своята дейност са високата административна и 

регулаторна тежест и твърде завишения размер на дължимите държавни такси. 

Допълнителни проблеми, които до голяма степен са свързани или производни на 

горните са липсата на публичност на вписваните обстоятелства при регистрацията на 

ЮЛНЦ, липсата на достъпност и прозрачност на данните от правната 

индивидуализация и персоналния състав на органите на ЮЛНЦ, които се отразяват 

негативно върху тяхната легитимност, автентичността на техните цели и дейност и 

имиджа им в обществото.  

Административните разходи са разходите, правени от неправителствения сектор 

за покриване на законовите задължения за предоставяне на информация. В 

преобладаващия брой от случаи информацията, която те са задължени да представят 

може да бъде подадена единствено лично и на хартиен носител. Действащата 

регулаторна рамка поставя повтарящи се изисквания за подаване на една и съща 

информация пред различни държавни институции. Общото заключение, което може да 

бъде направено още на този етап, единствено на база преглед на правна среда е, че 

административните разходи на НПО за задължително подаване на информация към 

държавата са високи. 

При детайлната оценка на административната тежест на НПО е използван 

стандартния модел за изчисляване на административните разходи. Административните 

разходи са оценени въз основа на средната стойност на необходимите действия (цена) 

умножена по общия брой на действията, извършвани през годината (количество). 

Средната цена на действието е изчислена като се умножи тарифата (на базата на 

средните разходи за труд на час), както и времето, необходимо за действието. Взети са 

под внимание минималните разходи за транспорт. Предвидени са минимални разходи 

за изпращане на информация по поща или куриер.  

Общата сума в лева е изчислена според формулата: Σ P x Q, където P (Цена) = 

Тарифа x Време и Q (Качество) = Брой на засегнатите субекти x Честотата). Взетата за 

база средна месечна заплата на експерт в сектора на НПО е 700 лв., а на сътрудник 500 

лв. При изчислението като отправна точка е взето предположението, че 30% от 

организациите в сектора имат възможност да  подават информация с електронен 

подпис, там където е възможно, а 70%  подават информацията по други канали – лично, 

по поща или куриер.  

Разходите са разделени според видовете ЮЛНЦ – в обществена и в частна полза, 

тъй като законовите задължения за информиране при тях са различни. Според 

актуалните публични данни регистрираните ЮЛНЦ в обществена полза са около 12 

000, а общо всички регистрирани ЮЛНЦ са около 35 000. Поради наличието на 
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задължения за информиране, произтичащи от банкови практики, разходите свързани в 

тях също са включени в изчисленията при измерването на общата административна 

тежест на ЮЛНЦ на годишна база, представено в следващите таблици.  

 

Измерване на административната и регулаторна тежест, произтичаща от 

задължения за информиране на ЮЛНЦ на годишна база 

Годишна административна и регулаторна тежест на ЮЛНЦ в обществена полза 

Наименование на 

дейността 

Брой 

часове, 

необходим

и за 

извършва

не на 

дейността 

 

Средна 

месечна 

работна 

заплата на 

човека, който 

трябва да 

извърши 

дейността (22 

работни дни 

или 176 часа 

месечно) 

Брой 

НПО, 

които 

трябва да 

извършат 

дейността 

 

Брой пъти 

на година, 

които 

НПО 

трябва да 

извършат 

дейността 

Общо в 

лева 

1. Подготовка на 

годишен отчет за 

дейността по 

образец на НСИ до 

31 март 

3 700 12 000 1 148 235.3 

2. Подготовка на 

годишен финансов 

отчет 

2 700 12 000 1 98 823.5 

3. Внасяне на 

годишния отчет за 

дейността и 

годишния 

финансов отчет в 

НСИ (служи и за 

нуждите на НАП) 

2 500 12 000 1 70 588.2 

4. Подготовка на 

информация за  

дейността на НПО 

за нуждите на 

Централния 

регистър на ЮЛНЦ 

до 31 май 

1 700 12 000 1 49 411.7 

5. Запознаване с 

доклади и корекции 

от органа за 

управление 

(минимум трима 

души)  

3 700 12 000 1 148 235.3 

6. Внасяне на 2 500 12 000 1 70 588.2 
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доклада в 

Централния 

регистър при 

Министерство на 

правосъдието на 

хартиен и 

електронен носител  

7. Подготовка на 

Годишна данъчна 

декларация до НАП 

1 700 12 000 1 49 411.7 

8. Внасяне на 

годишната данъчна 

декларация в НАП 

1 500 12 000 1 35 294.1 

Свързани разходи с т. 3 – (1) Разходи за изпращане по поща или куриер – 3 

лева, (2) Закупуване на диск (0.5 лв.); (3) Транспорт – 2 лв. (общо за 70% или 8 

400 НПО) 

46 200 

Свързани разходи с т. 6 – (1) Разходи за изпращане по поща или куриер – 3 

лева, (2) Закупуване на диск (0.5 лв.); (3) Транспорт – 2 лв.  

66 000 

Свързани разходи с т. 8 – (1) Разходи за изпращане по поща или куриер – 3 

лева, (2) Транспорт – 2 лв. (общо за 70% или 8 400 НПО) 

42 000 

Общ размер на административната и регулаторна тежест на ЮЛНЦ в 

обществена полза 

824 788 

 

 

Административна и регулаторна тежест на ЮЛНЦ в частна полза 

Наименование на 

дейността 

Брой 

часове, 

необходим

и за 

извършва

не на 

дейността 

 

Средна 

месечна 

работна 

заплата на 

човека, който 

трябва да 

извърши 

дейността (22 

работни дни 

или 176 часа 

месечно) 

Брой 

НПО, 

които 

трябва да 

извършат 

дейността 

 

Брой пъти 

на година, 

които 

НПО 

трябва да 

извършат 

дейността 

Общо в 

лева 

1. Подготовка на 

годишен отчет за 

дейността по 

образец на НСИ до 

31 март 

3 700 23 000 1 284 117.6 

2. Подготовка на 

годишен финансов 

отчет 

2 700 23 000 1 189 411.7 

3. Внасяне на 

годишния отчет за 

дейността и 

2 500 23 000 1 135 294.1 
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годишния 

финансов отчет в 

НСИ (служи и за 

нуждите на НАП) 

4. Подготовка на 

Годишна данъчна 

декларация до НАП 

2 700 23 000 1 189 411.7 

5. Внасяне на 

годишната данъчна 

декларация в НАП 

1 500 23 000 1 67 647 

Свързани разходи с т.3 – (1) Разходи за изпращане по поща или куриер – 3 

лева, (2) Закупуване на диск (0.5 лв.); (3) Транспорт – 2 лв. (70% от НПО или 

16 100) 

88 550 

Свързани разходи с т. 5 – (1) Разходи за изпращане по поща или куриер – 3 

лева, (2) Транспорт – 2 лв. (за 70% от НПО или 16 100) 

80 500 

Общ размер на административната и регулаторна тежест на ЮЛНЦ в 

частна полза 

1 034 932.1 

 

 

 

Административна и регулаторна тежест на ЮЛНЦ, произтичаща от банкови 

практики 

Наименование на 

дейността 

Брой 

часове, 

необходим

и за 

извършва

не на 

дейността 

 

Средна 

месечна 

работна 

заплата на 

човека, който 

трябва да 

извърши 

дейността (22 

работни дни 

или 176 часа 

месечно) 

Брой 

НПО, 

които 

трябва да 

извършат 

дейността 

 

Брой пъти 

на година, 

които 

НПО 

трябва да 

извършат 

дейността 

Общо в 

лева 

Предоставяне на 

Удостоверение за 

актуално състояние 

по регистрацията, 

издадено от съда на 

всеки шест месеца 

1 500 35 000 2 205 882.3 

Свързани разходи – (1) разходи за съдебна такса – средно 10 лева, (2)  

Транспорт – 2 лв. 

420 000 

Общ размер на административна и регулаторна тежест на ЮЛНЦ, 

произтичаща от банкови практики 

625 882.3 

ОБЩА ГОДИШНА АДМИНИСТРАТИВНА И РЕГУЛАТОРНА 

ТЕЖЕСТ НА ЮЛНЦ 

2 485 602.4 
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Основният изводът, който следва от измерването на административната и 

регулаторна тежест е, че днес ЮЛНЦ в България отделят близо 2.5 милиона лева 

годишно, за да спазят законовите изисквания за предоставяне на информация. В 

значителна степен тези разходи се дължат на остарялата правна рамка, която не е 

подобрявана и реформирана и времето на нейното създаване в края на 90-те години и 

началото на новото хилядолетие. Огромна част от тези разходи може да бъде намалена 

ако се опростят и облекчат задълженията за подаване на информация на ЮЛНЦ, 

избегнат се дублиращите изисквания за подаване на едни и същи данни в различни 

държавни институции и бъде създадена правна възможност за подаване на изискваната 

информация по електронен път. 

 

 

IІ. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

1. Проблеми 

Българските ЮЛНЦ се нуждаят от по-добра среда за тяхното функциониране. Те 

са подложени на несъразмерна, в сравнение с търговците, регулаторна и 

административна тежест. Таксите за регистрация и удостоверяване на актуалното 

състояние на ЮЛНЦ са значително по-високи от тези на търговците, за което няма 

никакво друго разумно обяснение, освен това че тяхната правна рамка е запазена 

такава, каквато е била преди около 15 години, когато беше приета. Учредяването, 

регистрацията и удовлетворяването на изискванията на законодателството поставят 

задължения пред ЮЛНЦ да представят почти едни и същи документи пред 5 до 6 

различни институции, което днес е недопустимо. Процедурата по регистрация на 

ЮЛНЦ в окръжните съдилища, въведена през 2000 г. е остаряла, ретроградна, бавна 

и не гарантира еднакво, безспорно и безпристрастно прилагане на закона. Тя не 

може да осигури и нужната публичност на вписаните ЮЛНЦ и ги прави едни от 

най-непрозрачните субекти по отношение на техните основни данни. ЮЛНЦ в 

обществена полза са обект на дублирана регистрация, което също е недопустимо. 

Регистрираните от настоящата ОВ дефицити на правната среда на ЮЛНЦ сочат на 

наличието на нужди в няколко основни насоки: 

- усъвършенстване, уеднаквяване и ускоряване на процеса по регистрация на 

ЮЛНЦ; 

- намаляване на разходите за регистрация на ЮЛНЦ; 

- премахване на дублирането на дейностите по регистрация на ЮЛНЦ; 

- премахване на изискванията за представяне на едни и същи документи в 5 до 6 

различни институции; 

- създаване на възможност информацията да се предоставя от ЮЛНЦ в отворен 

машинночетим формат; 

- постигане на публичност на вписаните данни на всички ЮЛНЦ, независимо дали 

са в частна или в обществена полза.  

Въпросите за по-добрата правна и финансова рамка на НПО в България през 

последните години, обаче, се поставят спорадично, спонтанно и недобре обосновано, 

без са се представят убедителни доказателства. Причините за това са най-различни, но 

водещата сред тях е, че на липсата на прозрачност и добро управление на НПО се 

гледа не като на липса на достатъчно добра регулаторна среда, създадена им от 

държавата, а като на техен избор или липса на желание за промяна. Оттук се стига 

до куриозната ситуация, при която държавата обвинява гражданските организации за 

липса на достатъчно прозрачност и отчетност, които са негативи, произтичащи от 
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собственото й недобросъвестно поведение спрямо тях. НПО, от друга страна, не са 

достатъчно активни, последователни и убедителни, за да настояват за по-добри условия 

за създаването и функционирането си. Обществото, от своя страна, с пълно основание, 

без да се интересува в кого е причината за днешната ситуация с НПО, формира трайно 

негативно отношение спрямо тях, базирано на липсата на достатъчно публичност и 

информираност.  

Налице е следната пряка зависимост между условията на средата, в която НПО 

оперират и техния обществен имидж: колкото по-остаряла и неадекватна е 

системата за тяхната регистрация и бюджетно финансиране, толкова по-

непрозрачни и неотчетни са те, толкова повече са основанията за публично 

отправяне на упреци по отношение на тяхната легитимност, толкова по-негативен 

е техният обществен образ, толкова по-ниска е ефективността на тяхната дейност. 

Следователно добрата правна и финансова рамка за НПО е ключов фактор за тяхната 

прозрачност, легитимност и по-висока ефективност от тяхната работа.  

 

2. Двигатели на проблемите 

За да може да се оцени правилно политиката на българското правителство, 

насочена към подобряване на средата за създаване и функциониране на юридическите 

лица с нестопанска цел в България следва да се очертае ясно нейната интервенционна 

логика като предлаганите с нея изменения в правната рамка следва да бъдат поставени 

на аналитично изпитание, чрез което да се намери отговор на ключовия въпрос: ще 

доведе ли тяхното въвеждане до ефективно разрешаване на дефинираните проблеми и 

посрещане на регистрираните нужди. Във връзка с това ОВ идентифицира основните 

нива, на които съществуват проблемите и изследва двигателите за появата, 

проявлението и развитието на тези проблеми. 

Проведените анализи, изследвания и проучвания, резултатите от които бяха 

изложени дотук в ОВ, дават основание да се направят изводи за съществуването на 

проблеми свързани със създаването и функционирането на ЮЛНЦ в България днес на 

следните нива: 

- регистрация на ЮЛНЦ и удовлетворяване на законовите изисквания; 

- публичност и прозрачност на вписаните данни на ЮЛНЦ; 

- легитимност и ефективност на ЮЛНЦ. 

Проблемите, свързани с регистрацията и удовлетворяването на законовите 

изисквания от ЮЛНЦ са основополагащи защото пряко касаят тяхното възникване като 

правни субекти, законосъобразността им като участници в обществените процеси и 

гражданския оборот и средата за тяхното функциониране.  

Проблемите, свързани с публичността и прозрачността на вписаните данни на 

ЮЛНЦ са ключови и имат характера на differentia specifica на ЮЛНЦ защото техният 

профил на неправителствени организации предефинира ролята им на коректив на 

правителството, да са застъпник за интересите на гражданите и обществото, да 

отстояват пространство на права и свободи, в което държавата да не се намесва и т.н. 

Това поставя изискването спрямо тях да са максимално публични и прозрачни. 

Проблемите, свързани с легитимността и ефективността на ЮЛНЦ са водещи 

защото засягат начина на тяхното функциониране и имат пряко отражения върху 

резултатите от тяхната дейност.  

 

Проблемите и техните двигатели 1 
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ПРОБЛЕМИ ДВИГАТЕЛИ 

Липса на публичност на вписаните данни 

на ЮЛНЦ 
Остаряла, противоречива и бавна 

процедура по регистрация на ЮЛНЦ 

Липса на достатъчна прозрачност на 

вписаните данни на ЮЛНЦ 

Липса на публичност на вписаните данни 

на ЮЛНЦ 

Упреци относно легитимността на ЮЛНЦ 

в общественото пространство 

Липса на достатъчна прозрачност на 

вписаните данни на ЮЛНЦ 

Неефективност на дейността на ЮЛНЦ Упреци относно легитимността на ЮЛНЦ 

в общественото пространство 

 

Проблемите и техните двигатели 2 

ПРОБЛЕМИ ДВИГАТЕЛИ 

Остаряла, противоречива и бавна 

процедура по регистрация на ЮЛНЦ: 

- висока регулаторна тежест (високи 

разходи за регистрация на ЮЛНЦ); 

- висока административна тежест 

(дублирани функции по регистрация на 

ЮЛНЦ; изисквания за представяне на 

едни и същи документи в 5 до 6 

различни институции); 

- липса на възможност за представяне 

на информация в отворен 

машинночетим формат. 

Действаща правна рамка: 

 

- действаща правна рамка 

 

- действаща правна рамка 

 

 

 

 

- действаща правна рамка 

 

 

Заключението, което може да бъде изведено от горното аналитично изпитание е, 

че е налице пряка зависимост между добрата правна рамка и ефективността на 

дейността на ЮЛНЦ. Лошата правна среда не създава достатъчно публичност на 

ЮЛНЦ, това води до непрозрачност на техните данни, до появата на съмнения в 

тяхната легитимност, което има за резултат неефективност на дейността им. 

Проблемите и двигателите стоят в стълбовидна, каскадна и самоподсилваща се 

последователност, което означава че е налице причинна връзка, при която един 

проблем се явява двигател на друг проблеми и така, до затварянето на веригата 

двигатели – проблеми - двигатели. В този случай, изкореняването на двигателя, който 

стои в основата веригата на проблемите би довело до разрешаването на проблемите на 

всички нива. Изводът който може да бъде направен е, че в основата на всички 

проблеми стои остарялата, противоречива и бавна процедура по регистрация на ЮЛНЦ 

и високата регулаторна и административна тежест, която те понасят. Следователно 

справянето с двигателите на проблемите на това ниво, означава отстраняване на 

двигателите на проблемите и на останалите нива и би следвало да доведе до 

разрешаване на дефинираните проблеми, съществуващи на всички нива. 

 

ДЕФИНИРАНИ ПРОБЛЕМИ: 

Понастоящем в България в средата за създаване и функциониране на юридически 

лица с нестопанска цел са налице проблеми на няколко основни нива - 

регистрация и удовлетворяване на законовите изисквания от юридическите лица 

с нестопанска цел, публичност и прозрачност на вписаните данни на 
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юридическите лица с нестопанска цел, легитимност и ефективност на 

юридическите лица с нестопанска цел. Проблемите по регистрация и 

удовлетворяване на законовите изисквания се свързват с остарялата, 

противоречива и бавна процедура по регистрация и високата регулаторна и 

административна тежест, която юридическите лица с нестопанска цел понасят. 

Проблемите с публичността и прозрачността на вписаните данни и легитимността 

и ефективността на юридическите лица с нестопанска цел са свързани с 

условията, които действащата правна рамка предлага. 

 

 

III. ЦЕЛИ  

1. Главна цел 

Реализиране на промяна в средата за създаване и функциониране на 

юридически лица с нестопанска цел в България, която да доведе до оптимално 

разрешаване на съществуващите проблеми на всички нива – регистрация и 

удовлетворяване на законовите изисквания от юридическите лица с нестопанска 

цел, публичност и прозрачност на вписаните данни на юридическите лица с 

нестопанска цел, легитимност и ефективност на юридическите лица с нестопанска 

цел. 

 

2. Специфични и оперативни цели 

Специфични цели 

Идентифициране на вариант на действие, който чрез изменение на 

действащата правна уредба да доведе до подобряване на процесите по регистрация 

и удовлетворяване на законовите изисквания от юридическите лица с 

нестопанска цел, повишаване на публичността и прозрачността на техните 

вписани данни, насърчаване на легитимността и ефективността им. 

 

Оперативни цели 

Избраният вариант следва да допринася за премахване или ограничаване на 

несъразмерно високата, в сравнение останалите субекти на частното право, 

регулаторната и административна тежест, която и юридическите лица с 

нестопанска цел понасят. 

 

 

ІV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИТЕ  

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ: 

Проведените в рамките на изготвянето на настоящата оценка на въздействието 

анализи, проучвания и изследвания водят до извода, че е налице необходимост от 

усъвършенстване на нормативната уредба, регулираща средата за създаване и 

функциониране на юридически лица с нестопанска цел в България, във връзка с 

което са идентифицирани следните варианти на действие, които се различават 

помежду си по прилагания подход и интензитет на интервенцията: 

 

ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО 

ВАРИАНТ 1 – ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ 
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ВАРИАНТ 2 – АЛТЕРНАТИВИ НА РЕГУЛИРАНЕТО 

 

 

1. Вариант 0 – да не се прави нищо 

Нулевият вариант, наричан още базисен, означава да не се предприемат никакви 

действия. При него се изхожда от презумпцията, че предвид спецификите на средата, 

каквито са например наличието на трайно установени демократични традиции и 

механизми, пълноценно и последователно спазване на принципите на правовата 

държава и върховенство на закона, когато проблемите възникват на ниво държавно 

управление би било най-добре засегнатите от тях обществени отношения да се оставят 

да се регулират сами – от самата демократична система, т.е. да се приеме, че 

проблемите биха се саморазрешили без каквато и да е регулативна намеса. Този 

вариант, наричан още „Не прави нищо”16 може да бъде предпочетен и в случаите когато 

има достатъчно доказателства, че проблемът не е свързан с липсата на въведени мерки 

по регулиране, а по-скоро с лошо правоприлагане или недостатъчна степан на 

постигане на целите, поставени пред тях. Този вариант е задължителен за анализиране 

и предвид основните тенденции за намаляване и оптимизиране на нормативната среда, 

новите европейски подходи на по-доброто регулирането и принципът „Колкото по-

малко, толкова повече”17, който действа в правото на ЕС.  

В конкретния случай, обаче, дефинираните проблеми се намират в причинно-

следствена верига, при която проблеми, съществуващи на едно ниво се явяват 

двигатели на тези на следващото ниво и т.н. Тези проблеми са трайни по своя характер, 

проявявали са се дълго и имат потенциала да проявяват своите ефекти в един 

относително продължителен период от време. Те не са свързани единствено с 

неправилно възприет подход на регулиране или с лош подбор на инструментите, чрез 

които се осъществява това регулиране.  

 

2. Вариант 1 – законов нормативен акт  

Анализът на ефектите от прилагането на съществуващата правна уредба на ЮЛНЦ 

и по-специално техният устройствен ЗЮЛНЦ за период от почти 15 г. разкрива 

поредица от слабости, основно свързани с остарялата процедура по регистрация и 

отчетност на тези организации.  

На първо място, процедурата по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища е 

ретроградна, бавна и позволява субективно тълкуване и прилагане на закона, което 

води до противоречива съдебна практика, създава правна несигурност, увеличава 

административната тежест и създава предпоставки за засягане на конституционното 

право на сдружаване.  

На второ място, съществуващата процедура по регистрация на ЮЛНЦ в 

окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на 

тези организации. Този режим затруднява институционалния и гражданския 

мониторинг относно дейността им, води до упреци за тяхна непрозрачност и 

нелегитимност и засяга ефективността на тяхната дейност. 

На трето място, освен че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-скъпа от 

регистрацията на търговците в Агенцията по вписванията, което няма разумно 

обяснение, действащите законови изисквания, които ЮЛНЦ трябва да удовлетворят 

                                                           
16 Do Nothing Option (от англ.) 
17 Less is more (от англ.) 
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след съдебната им регистрация налагат несъразмерна и прекомерна, в сравнение с 

останалите субекти на частното право, регулаторна и административна тежест на 

ЮЛНЦ. 

Вариант 1 предлага разрешаване на тези проблеми чрез усъвършенстване на 

правната среда, реализирано посредством изменения и допълнения в ЗЮЛНЦ. 

 

3. Вариант 2 – алтернативи на регулирането 

Този вариант би могъл да се нарече още вариантът „lighter touch”18, при който не се 

въвежда радикална промяна, не се приема промени в действащия нормативен акт 

какъвто е ЗЮЛНЦ, а се приемат нови или се предприемат действия обезпечаващи 

пълноценното прилагане на вече приети ненормативни актове като Стратегията за 

подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 

2012 – 2015 г., План за действие за изпълнение на Стратегията, Визията за създаване на 

механизъм за финансиране на гражданския сектор и т.н. Този вариант е възможен и 

реално осъществим защото се отнася до предприемането на фактически действия по 

насърчаване на прилагането и изпълнението на вече представяни, обсъждани, дори 

приети правила, уреждащи различни аспекти на отношенията между НПО и държавата. 

Той би довел до разрешаването на една значителна част от дефинираните проблеми, 

например свързани с прозрачността, легитимността и ефективността на дейността на 

ЮЛНЦ. Във всички случаи, този вариант е насочен единствено към проблемите, а не 

към техните двигатели защото, което означава непълно справяне с дефинираните от ОВ 

проблеми. В основата на проблемите стои процедурата по регистрация на ЮЛНЦ, а тя 

е въпрос на правна рамка, която се явява двигател на всички останали проблеми и 

интервенцията следва да се насочи именно към неговото отстраняване. 

 

V. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА И СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ  

За да се направи пълноценен анализ на ефектите от правната уредба до момента и 

на очакванията от бъдещи промени в тази уредба следва да се оценят постигнатите до 

момента резултати, разглеждани като ползи и разходи, свързани с регулирането. Като 

първа стъпка от тази дейност следва да бъдат идентифицирани основните въздействия, 

които прилагането на действащия модел е произвело, след което да се предвидят 

основните очаквания, свързани с реализирането на конкретните варианти на регулиране 

на разглеждания кръг от обществени отношения.  

 

1. Въздействия на Вариант 0 

                                                           
18 Понятието "lighter touch" (букв. от англ. „по-леко докосване”) в контекст на правното регулирането се 

използва още в началото на 90-те години във Великобритания, когато е приет закон (The Broadcasting Act 

1990), който има за цел да реформира цялата система на радио и телевизионно излъчване и по-специално 

системата на британската телевизия, определяна тогава от министър-председателя Маргарет Тачър като 

последния “бастион на рестриктивни практики”. Законът довежда до премахването на основния 

регулативен орган на комерсиалната телевизия във Великобритания и замяната му с два нови органа, на 

които без да бъдат предоставяни правомощията на стария регулативен орган, е дадено правото да 

приемат правна уредба с по-лек интензитет. 
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Запазването на статуквото, което е въплътено във Вариант 0 съдържа в себе си 

потенциал за възпроизвеждане и мултипликация на регистрираните недостатъци на 

действащата нормативна уредба. Само за последната 1 година, ОВ установи рязко 

влошаване на процедурата по регистрация в Софийски градски съд, удължаване на 

срока за първоначална регистрация до 2 – 3 месеца, увеличаване на случаите на 

абсурдни от правна гледна точка резолюции „без движение” на съда, включително 

такива водещи до ограничаване на основни права, произнасянето на непълни или 

сгрешени съдебни решения по регистрация и други. Този вариант не би могъл да 

допринесе и до търсеното по-високо ниво на публичност, легитимност и ефективност 

на НПО, каквото безспорно е необходимо, предвид тяхната функция на активни 

участници във вземането на решения по въпросите от дневния ред на обществото и 

коректив на властта, които изискват добър обществен имидж и доверие, които се 

постигат с прозрачност и отчетност.  

 

2. Въздействия на Вариант 1 

Корените на дървото на проблемите, дефинирани от ОВ са в действащата правна 

уредба. Радикалното разрешаване на проблемите преминава през премахване или 

неутрализиране на техните двигатели, което изисква усъвършенстване на правната 

рамка. Чрез изменение и допълнение на устройствения закон за ЮЛНЦ, Вариант 1 

предлага промяна на процедурата за регистрация на ЮЛНЦ, което ще доведе до: 

- ускоряване на процедурата по регистрация и намаляване на свързаните с нея 

такси; 

- създаване на възможност за електронно подаване на документи; 

- облекчаване на регулаторната и административната тежест за ЮЛНЦ; 

- повишаване на публичността, прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ; 

- повишаване на тяхната легитимност и оттам на ефективността на дейността на 

ЮЛНЦ.  

  

3. Въздействия на Вариант 2 

Вариант 2 предлага запазване на досегашния подход на регулиране на 

разглежданите обществени отношения чрез въвеждането на мерки алтернативни на 

регулирането, изразяващи се в насърчаване на прилагането на ненормативни актове – 

стратегии, визии и планове за действие. Въпреки, че е реално осъществим, този вариант 

би довел до частично справяне и то само с някои от проблемите, но не би довел до 

отстраняване на идентифицираните техни двигатели, т.е. до разрешаване на основните 

предизвикателства и нужди, установени от настоящата оценка. От гледна точка на 

очаквани въздействия, този вариант лежи в границите между Вариант 0 и Вариант 1, но 

клони повече към очакваните ефекти от евентуалния избор на Вариант 0. 

 

4. Сравняване на вариантите 

При Вариант 2 липсва потенциал за справяне с установените проблеми на всички 

нива и специално на нивото на регистрация и удовлетворяване на законовите 

изисквания от юридическите лица с нестопанска цел, които са основно свързани с 

остарялата правна рамка, противоречивата и бавна процедура по регистрация на 

ЮЛНЦ, които от своя страна водят до висока регулаторна и административна тежест за 

ЮЛНЦ. Тези дадености на правната среда, от своя страна водят да липсата на 

достатъчна прозрачност  на данните на ЮЛНЦ, които са в основата на недостатъчната 

легитимност и ефективност на тяхната дейност. Очакваните от Вариант 2 въздействия 
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биха били сходни или идентични с тези на Вариант 0. Ако би имало някакви различия в 

стойностите или диапазоните на отделните въздействия те биха били незначителни и 

като такива не биха могли да имат особено влияние в посока ускоряване на 

процедурата по регистрация и намаляване на дължимите за нея такси, създаване на 

възможност за електронно подаване на документи и облекчаване на регулаторната и 

административната тежест, понасяни от ЮЛНЦ. В този смисъл спрямо Вариант 2 са 

валидни всички ключови изводи, направени по отношение на Вариант 0. Следователно 

не би могло да се направи предположението, че дефинираните от оценката на 

въздействието проблеми биха се разрешили при запазване на настоящото статукво.  

Поради това, ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО и ВАРИАНТ 2 

ВАРИАНТ 2 – АЛТЕРНАТИВИ НА РЕГУЛИРАНЕТО следва да бъдат отхвърлени 

като недостатъчно ефективни в конкретния случай. 

Обсъжданият към момента на изготвяне на настоящата ОВ вариант на проект за 

изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ предлага прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ 

от окръжните съдилища в Агенцията по вписванията като следващ етап от 

регистърната реформа, стартирала в България в периода преди присъединяване на 

страната към ЕС. Според него, предлаганите изменителни разпоредби са в съответствие 

със заложените цели в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната 

реформа относно регулиране на натовареността на съдилищата и отразяват 

приоритетите за повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и намаляване 

на административната тежест в процеса по регистрация и отчитане.  

Чрез изменения в Закона за търговския регистър се предвижда създаването на  

Регистъра на ЮЛНЦ като част от търговския регистър, определен като обща 

електронна база данни. Така предложеният подход на въвеждане на регистъра на 

ЮЛНЦ избягва свръхрегулацията и се ограничава само до необходимите промени, 

които отразяват спецификите на регистрацията на ЮЛНЦ.    

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ предвижда и промени 

по отношение на статута на организациите в обществена полза – този статут да 

възниква от момента на регистрацията им в регистъра на ЮЛНЦ към търговския 

регистър като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори 

специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на 

правосъдието. С това се преодолява дублираната регистрация и съществуващия до този 

момент дуализъм в режима на регистрация, при който част от ЮЛНЦ в обществена 

полза са регистрирани като такива в съда, но не са вписани в Централния регистър на 

ЮЛНЦ в обществена полза, за да не спазват по-високите стандарти за прозрачност и 

отчетност, които този статут им налага . 

Според законопроекта, въвеждането на възможност за ползването на електронни 

услуги в процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ отговаря на изискванията на 

Закона за електронното управление и съдейства за намаляване на административната 

тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение 

на законовите процедури. В резултат от прилагането на предлаганите изменения ще се 

подобри качеството на нормативната уредба, ще се улеснят заявителите, ще се повиши 

ефективността и ефикасността на дейността по водене, съхраняване и достъп до 

данните та юридическите лица с нестопанска цел. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ е насочен към справяне 

с двигателите на проблемите, дефинирани в настоящата ОВ. Той съдържа в себе си и 

потенциал за постигане на:  
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- ускоряване на процедурата по регистрация и намаляване на свързаните с нея 

такси; 

- създаване на възможност за електронно подаване на документи; 

- облекчаване на регулаторната и административната тежест налагани на ЮЛНЦ; 

- повишаване на публичността, прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ; 

- повишаване на тяхната легитимност и оттам на ефективността на дейността им.  

Следователно би могло да се направи предположението, че дефинираните от 

оценката на въздействието проблеми биха намерили своето оптимално разрешение като 

обхват, т.е. на всички идентифицирани нива и като обем, т.е. като потенциална степен 

на ефективност, при възприемането на ВАРИАНТ 1 – ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ, 

реализиран чрез изменения в действащия Закон за юридическите лица с нестопанска 

цел в разглеждания по-горе смисъл. 

 

 

VI. ПРЕПОРЪКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Препоръки за избор на вариант  

Резултатите от извършеното сравняване на идентифицираните варианти показва, 

че Вариант 1 съдържа най-голям потенциал за ефективно постигане на целите на 

политиката на правителството за подобряване на правната среда за създаване и 

функциониране на ЮЛНЦ в България. Чрез избора на промяна в устройствения закон, 

като инструмент за постигане на усъвършенстване на правната рамка на ЮЛНЦ, би се 

създала онази нормативна основа, която позволява да се постигне главната цел на 

оценяваната политика – оптимално разрешаване на съществуващите проблеми, 

свързани с регистрацията и удовлетворяване на законовите изисквания от ЮЛНЦ, 

публичността и прозрачността на техните данни, повишаване на легитимността и 

ефективността на дейността на ЮЛНЦ. Вариант 1 създава и достатъчно основания да 

се предположи, че неговото въвеждане би имало за резултат справянето с двигателите 

на дефинираните проблеми, а именно неговото прилагане би довело до ускоряване, 

подобряване и поевтиняване на процедурата по регистрация на ЮЛНЦ, повишаване на 

публичността и прозрачността на техните данни и насърчаване на легитимността и 

ефективността, което означава постигане на специфичните цели на политиката. Този 

вариант би допринесъл и за премахване на високата регулаторна и административна 

тежест, която ЮЛНЦ понасят в момента, което означава и потенциал за постигане на 

оперативните цели на политиката, оценявана тук. 

 

 

ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА ВАРИАНТ: 

Дефинираните проблеми в средата за създаване и функциониране на юридически 

лица с нестопанска цел в България, свързани с регистрацията и удовлетворяване 

на законовите изисквания от ЮЛНЦ, публичността и прозрачността на вписаните 

данни на ЮЛНЦ, легитимността и ефективността на ЮЛНЦ биха намерили 

своето най-добро разрешение чрез избора на идентифицирания ВАРИАНТ 1 – 

ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ, който се препоръчва от настоящата оценка на 

въздействието. 

 

 

2. Препоръки относно мониторинг и бъдещо оценяване 
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Обществените отношения, които са обект на регулиране в изследвания случай, 

независимо от избрания вариант на регулативна намеса, са твърде широки като обхват 

и проекции, което неизменно означава, че се засяга един огромен кръг от интереси и 

лица. Това налага задължително извършването на мониторинг и последващо оценяване 

на ефективността от спазването, прилагането и изпълнението на приложените мерки по 

регулиране. Чрез способите на мониторинг и последващо оценяване ще може да се 

провери: 

Дали избраният вариант като инструмент за разрешаване на дефинираните 

проблеми постига своите цели и в каква степен?  

Ако не ги постига дали това се дължи на проблеми, свързани с начина, по който 

мерките са разработени или по-скоро на лошото им прилагане? 

Дали проблемите не се дължат на неточно дефиниране и анализ на проблемите? 

Дали целите са били относими и постижими?  

Дали са необходими действия за повишаване на административния капацитет, 

необходим за ефективно привеждане в изпълнение и прилагане на мерките и т.н.? 

 

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ: 

Препоръчваме извършването на текущ мониторинг за степента на постигане на 

поставените цели, чрез избрания вариант на действие, който да започне веднага 

след влизането на предлаганите регулативни мерки в сила. Препоръчваме 

извършването на последващо оценяване на ефектите от приложението на закона в 

срок не по-дълъг от 24 месеца след неговото влизане в сила. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата предварителна оценка на въздействието на политиката на българското 

правителство, насочена към подобряване на средата за създаване и функциониране на 

юридическите лица с нестопанска цел в България е един от все още малкото примери за  

прилагане на принципите на по-доброто регулиране, разбирано като законодателстване 

предшествано от подбор и анализ на най-добрите съществуващи доказателства, 

оценени експертно чрез безспорни от научна гледна точка методи, което обезпечава 

механизма на оценката на въздействието. Тя се възлага в подходящия, от гледна точка 

на добрата практика на извършване на ОВ, момент на достатъчно ранен етап от цикъла 

по формулиране на политики, когато обществените дискусии и консултации за избора 

на подходящия вариант за регулиране на оценяваните обществените отношения все 

още не са приключили. Тя е една от първите оценки, разработвани в България след 

приемането на Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на 

законодателството, одобрено с Решение на МС от средата на 2014 г. и одобряването на 

новите Насоки за оценка на въздействието от 2015 г. – дял ІІІ от Насоките за по-добро 

управление на Европейската комисия, обявени на 19.05.2015 г. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Центъра за оценка на въздействието на законодателството и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България. 
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