
Резултати от Националното обсъждане NGOREFINE - 

обществена консултация, посветена на мерките, целящи 

подобряване на правната и финансовата рамка на НПО в 

България, получени от попълнени онлайн формуляри до 31 

август 2015 г. 
 

Формуляр № 1: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 

Reply to Име:: 

Валентин 

 

Reply to Организация:: 

Зона Ловеч 

 

Reply to Телефон:: 

0888247790 

 

Reply to Електронна поща:: 

zonalovech@abv.bg 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

mailto:zonalovech@abv.bg


 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

като се намалят дължимите такси; 

като се въведе възможност за електронно подаване на документи; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

No Answer Given 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

No Answer Given 



 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

няма 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

No Answer Given 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

Не 

 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

No Answer Given 

 

Формуляр № 2: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 

Reply to Име:: 

Петър Петров 

 

Reply to Организация:: 

Неформална група 

 

Reply to Телефон:: 

No Answer Given 

 

Reply to Електронна поща:: 

creative_vision@mail.bg 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; Да, има проблеми и 

те се дължат на държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

mailto:creative_vision@mail.bg


 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

като се намалят процедурите на регистрация; като се намалят изискванията за 

представяне на документи и информация; като се намалят дължимите такси; като се въведе 

възможност за електронно подаване на документи; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на действащата правна рамка; Да и те се дължат на прилагането на 

правната рамка; Да и те се дължат на държавата; Да и те се дължат на самите юридически 

лица с нестопанска цел; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на действащата правна рамка; Да и те се дължат на прилагането на 

правната рамка; Да и те се дължат на самите юридически лица с нестопанска цел; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 



Да и те се дължат на държавата; 

Да и те се дължат на самите юридически лица с нестопанска цел; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с промяна в действащата правна рамка; 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с други действия, реализирани от страна на 

държавата; Да и проблемите могат да бъдат разрешени с други действия, реализирани от 

страна на юридически лица с нестопанска цел; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

No Answer Given 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

No Answer Given 

 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

No Answer Given 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

Не 

 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

No Answer Given 

 



Формуляр № 3: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 

Reply to Име:: 

Наталия Костадинова 

 

Reply to Организация:: 

Сдружение \"Първи юни\" 

 

Reply to Телефон:: 

0893 654914 

 

Reply to Електронна поща:: 

sdjuf@abv.bg 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

като се въведе възможност за електронно подаване на документи; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

mailto:sdjuf@abv.bg


 

Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на самите юридически лица с нестопанска цел; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на прилагането на правната рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с промяна в действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

Не; 

 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

No Answer Given 

 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

За самите ЮЛНЦ. Така ще се изчистят работещите от фалшивите. 



 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 

Така ще останат само истински работещите и автентични ЮЛНЦ. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

Отчетността считаме, че е достатъчна. По всеки проект. Пред НАП и ЦРЮЛНЦ. 

Който се интересува, може да намери информация. 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

Да 

 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

Към настоящия момент не. Все пак трябва да подлежим на регистрационен режим и 

отчетност на дейността ни. Считаме, че няма нужда от особена промяна в правната рамка, 

а по-скоро улеснения в начина на подаване на документи и отчети. По отношение на 

финансовата рамка подкрепяме предложенията, които са в основата на стратегията за 

развитие на гражданския сектор, която до момента остава само на хартия. 

 

 

Формуляр № 4: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 

Reply to Име:: 

Маруся Цветкова 

 

Reply to Организация:: 

Национална мрежа за децата 

 

Reply to Телефон:: 

No Answer Given 

 

Reply to Електронна поща:: 

office@nmd.bg 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

mailto:office@nmd.bg


No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

No Answer Given 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 



Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

No Answer Given 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

No Answer Given 

 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 

No Answer Given 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

No Answer Given 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

No Answer Given 

 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

No Answer Given 

 

Формуляр № 5: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 

Reply to Име:: 

Виктория Атанасова 

 

Reply to Организация:: 

Лети Независим 

 

Reply to Телефон:: 

0888 100 518 

 

Reply to Електронна поща:: 

flymore@sky-camp.com 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

mailto:flymore@sky-camp.com


Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

Процедурите могат да бъдат улеснени, да бъдат по-бързи и да изскват по-малко 

документация и време. 

 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; Да, има проблеми и 

те се дължат на прилагането на правната рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

като се намалят процедурите на регистрация; като се намалят изискванията за 

представяне на документи и информация; като се намалят дължимите такси; като се въведе 

възможност за електронно подаване на документи; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на действащата правна рамка; 

 

 



Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на действащата правна рамка; Да и те се дължат на прилагането на 

правната рамка; Да и те се дължат на държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

Утежнените процедури, липсата на облекчения и насърчаване на дарителството, 

доброволчеството и дейностите в обществена полза от страна на държавните институции и 

законодателството. 

 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с промяна в действащата правна рамка; 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с по-добро прилагане на съществуващата 

правна рамка; Да и проблемите могат да бъдат разрешени с други действия, реализирани 

от страна на държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

No Answer Given 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

Партньорството е затруднено от слабата комуникация и липса на интерс от страна на 

държавните институции. Не ясни правила и липса на прозрачност за държавно 

финансиране. Затруднен достъп до информация и откритост на институциите. 

 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

за цялото общество 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

Ще предостави възможност на повече граждани и целеви групи да се включат в 

инициативи в обществена полза. Ще създаде благоприятната среда за включване на 

гражданите в процесите за взимане на решения и управление. По-голям брой обществени 

групи и нуждаещи се, ще имат възможности да ползват услугите и да участват в програми 

създадени за тях от неправителствени организации. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 



Повишаване на доверието на цялото общество в неправителствените организации и 

държавните институции. Повишаване на участието на граждани и организации в 

доброволчески и дарителски акции. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

Предотвратяване на корупционни практики и повишаване на доверието. 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

Да 

 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

Облекчаване и насърчаване на дарителството и партньорството между бизнеса и 

неправитествения сектор. Насърчаване на частния сектор да участва и партнира с НПО, с 

регулярно участие на персонала в кампании инициативи в обществена полза, предоставяне 

на материална база, обмен и обучителни праграми и др. 

 

 

Формуляр № 6: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 

Reply to Име:: 

Румяна Иванова 

 

Reply to Организация:: 

Българска фондация Биоразнообразие 

 

Reply to Телефон:: 

0899909975 

 

Reply to Електронна поща:: 

bbf@biodiversity.bg 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; 
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Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

като се намалят процедурите на регистрация; като се намалят изискванията за 

представяне на документи и информация; като се намалят дължимите такси; като се въведе 

възможност за електронно подаване на документи; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на прилагането на правната рамка; Да и те се дължат на самите 

юридически лица с нестопанска цел; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 



 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с промяна в действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

No Answer Given 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

Да, основно поради липса на диалог. Друга причина е поставянето на твърде много и 

трудно изпълними от НПО административни изисквания при партньорство с държавна 

институция. НПО се намират в значително по-неизгодно финансово положение при 

реализиране на партньорски инициативи. България е една от малкото държави в които 

липсва финансов фонд за подпомагане чрез заем на действащи проекти на НПО. 

 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

за НПО 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

Основната полза би било нарастването на общественото доверие. Широко 

разпространеното мнение, че НПО са \"тайнствени\" структури, усвояващи пари, с неясен 

разултат е изключително вредно както за организациите, така и за обществото, което би 

трябвало да се ползва от тяхната работа. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 

В момента всички НПО подават годишни отчети към Министерство на правосъдието. 

Никога до този момент не сме успявали да получим обратна връзка или информация за 

друго НПО от тази структура. В момента прозрачността зависи само от добрата воля на 

НПО, в случай че реши да публикува на сайта си годишен отчет. Прозрачността би 

улеснила и легитимирала работата на НПО и би подпомогнала партньорствата вътре в 

сектора и между НПО и държавни институции. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

Отчетността визуализира работата на НПО и демонстрира резултатите от нея. 

Повишаването и и представянето в лесно достъпен вид на обществото ще е в пряка полза 

за разпознаваемостта и имиджа на НПО. 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

Не 



 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

Сериозни затруднения от административен харектер възникват поради следните 

причини: - НПО се регистрират в съда, а не в Агенцията по вписванията, което прави 

регистрацията и получаването на актуално състояние изключително тромава процедура; - 

искания за различни документи - акт.състояние, липса на задължения и др.се подават в 

различни институции и то предимно на хартия; - липсва единен регистър, подобен на 

Търговскит регистър в който да могат да се правят справки за НПО 

 

 

Формуляр № 7: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 

Reply to Име:: 

ива съйкова 

 

Reply to Организация:: 

сдружение Артерия 

 

Reply to Телефон:: 

No Answer Given 

 

Reply to Електронна поща:: 

orlovska10@gmail.com 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

Да, има проблеми и те се дължат на държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 
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Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

като се въведе възможност за електронно подаване на документи; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на държавата; 

Да и те се дължат на самите юридически лица с нестопанска цел; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с други действия, реализирани от страна 

на държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 



Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

No Answer Given 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

Държавата не се интересува от ЮЛНЦ и не прави никакви усилия в посока за 

партньорство или взаимопомощ , за припознаване и изслушване на ЮЛНЦ. Усеща се 

пълен игнор особено на ниво местна държавна или общинска администрация, говоря от 

опит в малките населени места. 

 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

ползите ще се генерират бавно и ефективността от тях ще се усети доста по късно в 

поколенията идващи след нас... 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

Може би от трите фактора най-значим е повишаването на публичността. Обществото 

не е достатъчно запознато що е това ЮЛНЦ и за какво служи то, какви ползи носи 

неговата дейност и кому е нужна. Смятам че е нужна публичност, информираност и 

действие. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 

Не виждам нужда от повишаване на прозрачността за момента когато много голяма 

част от ЮЛНЦ трудно оцеляват.Може би трябва да се поставят под различен режим на 

прозрачност за ЮЛНЦ които имат приходи над определени граници и да се облекчи за 

тези които нямат особени приходи поради спецификата на работа или поради 

невъзможността за партньорство в малките населени места. Говоря от опит за ЮЛНЦ 

занимаващи се с култура и изкуство например . 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

Не виждам проблем в отчетността, бюрокрацията и сега е затормозяваща при 

усилията за оцеляване на ЮЛНЦ! 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

Не 

 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

не 

 

 

Формуляр № 8: 

A survey on your site named НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ  NGOREFINE has been 

completed 

 



Reply to Име:: 

Ахури 

 

Reply to Организация:: 

Сдружение 

 

Reply to Телефон:: 

0878291468 

 

Reply to Електронна поща:: 

ahuri@mail.bg 

 

Reply to 1. Смятате ли, че има проблеми в процедурите по регистрация на 

юридическите лица с нестопанска цел?: 

Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

Използваме това поле, за да впишем важна информация: тук и по-нататък анкетата е 

попълнена от гледна точка и според опита на НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ и в никакъв 

случай не можем да претендираме за обективност. 

 

Reply to 2. Смятате ли, че има проблеми при удостоверяване на актуалното състояние 

на юридическите лица с нестопанска цел?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 3. Смятате ли, че има проблеми при удовлетворяването на други законови 

изисквания спрямо юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да, има проблеми и те се дължат на действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 

 

Reply to 4. Според Вас как може да се постигне облекчаване на регулаторната и 

административната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел?: 

като се намалят процедурите на регистрация; като се намалят изискванията за 

представяне на документи и информация; като се намалят дължимите такси; като се въведе 

възможност за електронно подаване на документи; 

 

 

Reply to Друго:: 

No Answer Given 
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Reply to 5. Смятате ли, че има проблеми с публичността и прозрачността на данните 

на юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на действащата правна рамка; 

 

 

Reply to Друго:: 

Публичността на адреса на управление например е нещо двояко и в някои случаи 

рисково: ИДВАТ НАПРАВО НА АДРЕСА с Насочващи писма от Бюрата по труда и 

вдигат скандали, когато не ги вземеш на работа. Може би АДРЕСЪТ НЕ ТРЯБВА да е 

публично достояние (да е достъпен само за определени органи и инстанции - МВР, ЦР на 

ЮЛНЦ в обществена полза и др.), а публични да са само имейл и телефон. 

 

Reply to 6. Смятате ли, че има проблеми с легитимността на дейността на 

юридическите лица с нестопанска цел днес?: 

Не; 

 

 

Reply to Друго:: 

Ние нямаме проблеми. За другите НПО не ни е известно. 

 

Reply to 7. Смятате ли, че има проблеми с ефективността на юридическите лица с 

нестопанска цел днес?: 

Да и те се дължат на действащата правна рамка; Да и те се дължат на прилагането на 

правната рамка; Да и те се дължат на държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

НПО имат нужда от високо и РАЗНОСТРАННО квалифицирани кадри, а най-често 

разчитат на доброволци и безплатна приятелска помощ. Квалифицираните отиват в 

бизнеса, където заслужено получаватспоред квалификацията си. Дали в бъдеще ще е 

възможно да се РЕГЛАМЕНТИРА ЗАКОНОВО когато НПО вземе на работа (например 

почасово, на граждански договор) високо квалифициран служител, възнаграждението му 

частично да се поеме от държавата? И да се регламентира според дейността на НПО броят 

на допустимите за наемане квалифицирани кадри (за да НЕ се получи НПО-сектор, в който 

работят по 22 директори в организация и нито един метач). 

 

Reply to 8. Смятате ли, че има проблеми с бюджетното финансиране на 

юридическите лица с нестопанска цел днес в България?: 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с промяна в действащата правна рамка; 

Да и проблемите могат да бъдат разрешени с други действия, реализирани от страна на 

държавата; 

 

 

Reply to Друго:: 

Пълна безнадежност. Държавно финансиране на НПО - когато държавни пари няма 

за най-насъщни необходимости, като например гладуващи старци или умиращи от рак 



деца? Макар че именно ние, НПО-тата, де факто сме поели и гладуващите старци, и други 

бедстващи сектори - без да разчитаме на държавните пари... 

 

Reply to 9. Смятате ли, че има проблеми в партньорството между държавните 

институции и юридическите лица с нестопанска цел днес и ако да на какво се дължат те?: 

No Answer Given 

 

Reply to Да, моля, посочете на какво се дължат проблемите: 

За какво партньорство може да се говори, когато държавните институции гледат на 

нас С ПРЕЗРЕНИЕ? Аз лично чух изказване на служител от НАП: \"О, вие сте НПО, вие 

какви пари перете - НЕ СТЕ ЗА ЖАЛЕНЕ\". Може би другаде има добро партньорство, 

ние НЕ сме успели в това. 

 

Reply to 10. Какви ще бъдат ползите, според Вас, от повишаване на публичността, 

прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за кого?: 

Очевидни и за цялото общество. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на публичността: 

Засега ги виждаме мъгляви. Има сайт \"Фондация Измама\", в който една фондация, 

подпомагаща хора с увреждания, е така ЗЛЕ ОПЛЮТА от анонимно лице, че още 

възможности да се публикува КОЙ КАКВОТО СИ ИСКА едва ли ще са полезни. 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на прозрачността: 

Прозрачността е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА и не си представяме дейността на НПО без 

такава. То и всичко друго в едно общество трябва да е прозрачно - ама НЕ е. Защо да не 

може например касата на всяка Етажна собственост да е ЗАДЪЛЖЕНА да подава отчети В 

или да бъде проверявана ОТ Икономическа полиция? Бонусите за служителите от Фонд 

\"Социална закрила\" (който е НПО по регистрация) излиза, че са абсолютна ТАЙНА 

(данните са от Съдебно решение - дело на в. \"Сега\" срещу Фонда, взето от Интернет). 

 

Reply to Моля, посочете евентуалните ползи от повишаване на отчетността: 

По финансирани проекти отчетността е ЖЕЛЯЗНА. Извън проектите - пред КОГО? 

Нали затова е НПО-секторът, за да има СВОБОДА на действията в рамките на Закона. 

Смятаме, че финансова отчетност трябвада има само при стопанска дейност на НПО-тата. 

И нея си я има. 

 

Reply to 11. Смятате ли, че ЮЛНЦ биха били затруднени, ако им бъде даден 

достатъчен срок за преместване на тяхната регистрация от окръжните съдилища в 

Агенцията по вписванията?: 

Да 

 

Reply to 12. Имате ли допълнителни коментари или предложения, свързани с 

подобряването на правната и финансова рамка на ЮЛНЦ? Моля, посочете: 

Във финансов план: всички сегашни данъци, такси и др. държавни вземания по 

тарифи са ЕДНАКВИ за НПО, ЕТ, ООД и прочие. Не е все едно дали вземаш такса от 50 

лв. за някоя услуга в Общината от фирма с 50 милиона годишен оборот или от НПО, което 

преживява от дарения по 1000 лева годишно. Таксите трябва да се диференцират: за НПО 



да са съответно много по-ниски или изобщо да ги няма. Да се увеличи процентът, с който 

се намалява данъчната основа на физически лица от дарения за НПО - от 5% на 25% 

например. Едва ли ще паднат кой знае колко приходите от данъци в Общините - за хората 

с ниски доходи е все тая, а вместо да си укриват данъците, богатите ще ги даряват 

легитимно и законно - а и ние, НПО-тата, ще живнем. В правно отношение: да се 

ЗАДЪЛЖАТ ЗАКОНОВО държавните институции да отчисляват ОНЕЗИ средства, които 

досега са раздавали като бонуси на служителите си (а бонусите да се криминализират поне 

дотогава, докато има недостиг на средства в детска онкология!!!) - към НПО-ФОНДОВЕ за 

пренасочване на средствата според НЕОБХОДИМОСТТА: в болници, особено детски, за 

животоспасяващи лекарства и др.). 

 

 


