
 

 
 
Становище на Фондация „За Нашите Деца“ по Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

Изразяваме нашата силна тревога по отношение на внесения на първи юли от група народни 
представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60. 
 
Този законопроект противоречи както на Конституцията на Република България и националното 
законодателство, така и на правото на ЕС и установените демократични принципи. Приемането 
на законопроекта би имало неблагоприятен резултат и върху развитието на гражданското 
общество в страната ни, която като част от европейското общо пространство би следвало да 
гарантира и предоставя среда за развитието му.   
 
Напомняме, че организациите на гражданското общество допринасят и играят съществена роля 
в подкрепата на хората, а в частност и на децата и семействата, чрез реализирането на различни 
дейности в социалната, образователната и здравната системи, икономиката и редица други 
отрасли в България, включително и чрез привличането на дарителски и безвъзмездни средства 
от страната и чужбина. Наред с това, и към момента, те са законово задължени да се отчитат 
пред минимум четири институции.  

Относно задължението всяко юридическо лице с нестопанска цел в общественополезна 

дейност да декларира получено чуждестранно финансиране, което надвишава 1000 лв., в 

специален за целта регистър: считаме подобна разпоредба за противоречаща на чл. 44 от 

Конституцията на страната относно свободата на сдружаване и правото на Европейския съюз. В 

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 сега 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 налагат законодателната промяна и как тя ще повиши прозрачността на 

финансирането на ЮЛНЦ в обществена полза. 

Предложението и предвиждането на санкции налага дискриминационни и неоправдани 

ограничения върху чуждестранните дарения към гражданските организации в страната. 

Всичко това представлява ограничаване на свободата на движение на капитали съгласно чл. 63 

от Договора за функциониране на ЕС и следователно на европейското право. Бихме искали да 

поставим акцент и на факта, че само преди няколко дни влезе в сила Решение на Съда на 

Европейския съюз срещу Унгария, което обяви сходен закон за осъществяващ непряка 

дискриминация и противоречащ на правото на Съюза. 

Предложението за въвеждане на задължение на деклариране на лично имущество от страна 

на членовете на управителните органи на гражданските организации, е необосновано и на 

практика подкопава дългогодишните усилия за изграждането на гражданско общество у нас. 



 

То категорично нарушава правото на личен живот и опазването на неговата неприкосновеност, 

регламентирани от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.  

Фондация „За Нашите Деца“ от 28 години поддържа широка палитра от качествени социални 

услуги за деца в ранна възраст и техните семейства. Една от основните цели на организацията е 

да подкрепя изграждането на среда, която в най-висока степен благоприятства развитието и 

благосъстоянието на всички деца, с особен фокус върху ранната възраст (0 до 7 години), и 

насърчаването на тяхното ранно развитие. Пилотирахме и развихме редица социални и 

интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства и развиваме иновативен Комплекс за 

ранно детско развитие с различни услуги, които да подкрепят развитието на децата като държим 

да отбележим, че най-високите ни постижения са реализирани в партньорство с държавните 

институции и представители на местната власт. Прилагаме ефективни модели на работа със 

здравната и социалната системи и не на последно място се застъпваме за адекватни критерии 

за качество и финансиране на цялостна политика на изпълнителната и законодателната власт, за 

да се спазват правата на децата. От създаването си до този момент сме подкрепили над 14 000 

деца и семейства, а само през миналата година те са над 1 400.   

Призоваваме за категоричното отхвърляне на предложения Законопроект като с това да 
потвърдим, че България е демократична държава, чиито закони не ограничават гражданските 
права и дейностите в обществена полза.  

 

  

  
 


