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Изх. № 186/10.07.2020 
 
ДО 
Г-жа Цвета Караянчева 
Председател на Народото събрание 
 
Г-н Бойко Борисов  
Министър-председател на Република България 
 
Г-н Томислав Дончев 
Председател на  
Съвета за развитие на гражданското общество 
 
Народни представители 
44-то Народно събрание на Република България 
 
Г-жа Диана Ковачева 
Омбудсман на Република България 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 

на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  

по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60 

 

Уважаема г-жо Председател на Народното събрание,  

Уважаеми г-н Министър-председател,  

Уважаеми г-н Председател на Съвета за развитие на гражданското общество 

Уважаеми народни представители,  

Уважаема г-жо Омбудсман,  

Център Амалипе изразява своята силна тревога относно внесения на 01.07.2020 г. 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел със сигнатура № 054-01-60, който считаме, че противоречи на Конституцията, че е в 
разрез с правото на ЕС, демократичните принципи и че съдържа дискриминационни 
разпоредби. Приемането на законопроекта от Народното събрание, би имало изцяло 
неблагоприятен резултат върху гражданското общество в България. 
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1. Относно задължението всяко юридическо лице с нестопанска цел в 
общественополезна дейност следва да декларира получено чуждестранно 
финансиране, надвишаващо 1000 лв., в специален за целта регистър.  

Считаме подобна разпоредба за противоречаща на чл. 44 от Конституцията относно 

свободата на сдружаване и правото на Европейския съюз. И към момента юридическите 

лица с нестопанска цел в обществена полза имат редица задължения по отношение на 

годишната си финансова отчетност, включително годишни данъчни декларации пред 

НАП, отчетност пред НСИ, деклариране на всички заеми пред Българска народна 

банка, обявяване на годишен доклад за дейността и финансов отчет пред Търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията към Министерство на 

правосъдието, както и отчет пред финансиращата организация.  Това и към момента 

създава съществена административна тежест за сектора. Остава неясно каква е целта на 

създаването на един изцяло нов регистър, който да се води от Министерство на 

финансите. В Законопроекта липсва обосновка на аргументите, които предлагат 

законодателната промяна и как тя ще повиши прозрачността на финансирането на ЮЛНЦ в 

обществена полза. 

Предложението и предвиждането на санкции в случай на неспазването му налага 

дискриминационни и неоправдани ограничения върху чуждестранните дарения към 

гражданските организации в страната. Всичко това представлява нарушение на 

свободата на движение на капитали съгласно чл. 63 от Договора за функциониране на 

ЕС и следователно на европейското право. Обръщаме внимание на актуалното Решение 

на Съда на Европейския съюз по дело С-78/18 срещу Унгария от преди няколко дни, 

съгласно което сходен закон, приет в Унгария и постановяващ режим на деклариране 

от страна на сдружения и фондации, получаващи чуждестранно финансиране, е 

прогласен за осъществяващ непряка дискриминация и противоречащ на правото на 

Съюза. 

2. Относно предвиждането на държавен контрол върху юридическите лица с 
нестопанска цел в общественополезна дейност, получаващи чуждестранно 
финансиране, който да бъде възложен на държавната финансова инспекция 

Предвиждането на засилен държавен контрол върху получилите чуждестранно 

финансиране ЮЛНЦ в обществена полза е изцяло необосновано и по същество съставлява 

необоснован контрол на държавата над частноправните инициативи, явяващи се еманация 

на свободата на сдружаване на гражданите. Отново считаме, че подобна намеса е 

противоконституционна, противоречаща на правото на ЕС и изцяло лишена от практическо 

значение и смисъл. Нещо повече тя дава леглана възможност за поставяне на гражданското 

общество в зависимост и създаване на легална възможност за политически репресии. 

Считаме също така, че предвиждането на подобен контрол не отчита и действителната 

допълнителна административна тежест и финансови ресурси, които осъществяването му ще 

включва, макар Законопроекта формално да включва текст в тази насока. На тази основа и 

считаме, че предложенията следва да бъдат отхвърлени в тяхната цялост. 

3. Относно въвеждането на задължение за деклариране от страна на 
председателите и ръководните органи на юридическите лица с нестопанска цел 
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в общественополезна дейност, получаващи чуждестранно финансиране, 
аналогични на тези за заемането на висши публични длъжности.  

Въвеждането на подобни задължения към ръководните органи на едно ЮЛНЦ в обществена 

полза намираме за крайно опасно и на практика подкопаващо дългогодишните усилия за 

изграждането на гражданско общество у нас. Ефектът от подобна разпоредба би бил 

отблъскващ за физическите лица от това да заемат водещи постове в сдруженията и 

фондациите в страната поради необоснованата намеса на държавата в техния личен 

живот. Считаме, че е налице ясно разминаване между използваните средства и 

набелязаната от законопроекта цел - в ущърб на защитата на правото на личен живот и 

опазването на неговата неприкосновеност съгласно Конвенцията за защита правата на 

човека и основните свободи.  

Призоваваме ви категорично да отхвърлите предложения Законопроект като с това 
потвърдите, че България е демократична държава, чиито закони не се използват за 
ограничаване на гражданските права и политически репресии.  

 
С уважение: 
 
 
 
Деян Колев 
Председател на УС  
на ЦМЕДТ Амалипе 

 


