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ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

СТАНОВИЩЕ
на
Български център за нестопанско право
относно
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с
Постановление на МС № 243 от 2005 г., публикуван за обществено обсъждане на
27.10.2017 г. на интернет страницата на Министерство на правосъдието и на Портала за
обществени консултации - strategy.bg

Уважаема г-жа Цачева,
Българският център за нестопанско право (БЦНП) е фондация, регистрирана през 2001
г., за осъществяване на обществено полезна дейност. Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа
при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество,
гражданското участие и доброто управление в България. БЦНП е една от водещите
организации, които подкрепят усилията на Министерството на правосъдието за реформа в
регистърното производство на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Ние активно
участвахме в дискусиите в Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание при
приемането през септември 2016 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), с който се предвиди прехвърляне на
регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията от датата на
влизане в сила на ЗИД на ЗЮЛНЦ (01.01.2018 г.).
С настоящото становище изразяваме подкрепата си за предприетите от страна на
Министерството на правосъдието действия по приемане на свързаната с промените
подзаконова нормативна рамка и завършване на процеса по нормативно обезпечаване на
регистърната реформа, част от която е и публикуваният за обществено обсъждане проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление на
МС № 243 от 2005 г. (наричан за краткост по-долу „Постановлението“). Подкрепяме
изготвения проект на Постановление, с който се обезпечава по-ниският размер на таксите за
услугите, които ще се предоставят от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
(наричан по-долу „Регистъра на ЮЛНЦ“) към Агенция по вписванията на граждани и ЮЛНЦ, в
сравнение с таксите, установени в действащите Тарифа за държавните такси, които се събират
от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, и вътрешните правила на съдилищата.
Намираме за положително и установяването на държавни такси в двойно по-нисък размер при
електронно подаване на заявления и документи в Регистъра на ЮЛНЦ.

По силата на измененията в ЗЮЛНЦ е регламентирано задължението за обявяване на
конкретно посочените в чл. 18, ал. 2 от ЗЮЛНЦ документи, в това число и на годишните
доклади за дейността и финансовите отчети на ЮЛНЦ в обществена полза, съответно
финансовите отчети на ЮЛНЦ в частна полза в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по
вписванията. Съгласно § 5. от проекта на Постановлението предвидените такси за обявяване на
актове на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ ще бъдат в размер на 40 лв. за разглеждане на
заявление, подадено на хартиен носител, съответно на 20 лв. за разглеждане на заявление,
подадено по електронен път. Тези такси са приравнени на таксите, събирани понастоящем от
търговците, регистрирани по реда на Търговския закон, за обявяване на актовете им в
Търговския регистър към Агенция по вписванията. В същото време обаче практиката на
Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза към
Министерството на правосъдието до момента не е изисквала заплащането на държавна такса за
обявяване на годишните доклади за дейността и финансовите отчети на ЮЛНЦ в обществена
полза. Поради тази причина смятаме, че предложените такси в размер на 40 лв., съответно на 20
лв. при заявяване по електронен път, за обявяване на горепосочените актове на ЮЛНЦ са
необосновано високи и ще доведат до допълнителна финансова тежест за ЮЛНЦ, с което ще
бъде възпрепятствано постигането на очаквания положителен резултат в неговата цялост, а
именно - финансово облекчаване на ЮЛНЦ при ползване на услугите на Регистъра на ЮЛНЦ
към Агенция по вписванията. Прилагане на еднакъв подход спрямо търговците и ЮЛНЦ не
може да бъде оправдан както от гледна точка на целите на предвидената регулация (съответно
ТЗ и ЗЮЛНЦ), така и от гледна точка на целите на публикуване на определен тип информация.
В тази връзка предлагаме да отпадне така определената такса за обявяване на актове на
юридически лица с нестопанска цел в Регистъра на ЮЛНЦ. Надяваме се направеното
предложение да бъде взето под внимание при подготовката на окончателния текст на проекта
на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Убедени сме, че то ще подпомогне
постигането на очакваните положителни резултати и ще допринесе за цялостно завършване на
процеса по нормативно обезпечаване на регистърната реформа за ЮЛНЦ.
Изразяваме нашата готовност да представим допълнителна информация по
предложението и аргументите ни. Можете да се свържете с Български център за нестопанско
право на тел. 02/981 66 17, на адрес – София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, ет. 2 или на
електронен адрес nadya@bcnl.org (Надя Шабани, Директор на БЦНП).
С уважение:
Надя Шабани
Директор
Български център за нестопанско право

