Изх. 899/28.09.2018г.
Становище
по повод предложения в Проект на изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, публикувани за обществено обсъждане на
30.08.2018г. на www.strategy.bg
Български център за нестопанско право
Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация, регистрирана
съгласно българското законодателство през 2001 г. като юридическо лице с
нестопанска цел в обществена полза и вписана в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието под номер: 004/21.08.2001
г. 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 следва мисията си, вярвайки, че развитието на правната
рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо
и проспериращо гражданско общество.
През последните 17 години основните ни инициативи са насочени към
подобряване на правната среда в България, така че гражданите да могат свободно и
пълноценно да упражняват своето право на сдружаване. Ние участвахме в подготовката
на редица законопроекти и стратегически документи1, които създадоха условия за това
в България гражданите на практика да се „радват“ на свободното си сдружаване.
По отношение на предложените изменения и допълнения в Наредбата, целящи
осигуряване практическото приложение на новия Закон за мерките срещу изпирането
на пари, изразяваме следното становище:
Легално определение за „действителен собственик“ се съдържа в
Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на
пари. Предвидено е, че действителен собственик е физическо лице или физически
лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическото лице,
и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се
осъществява дадена операция, сделка или дейност, и същевременно отговаря на поне
едно от специалните условия, посочени в легалната дефиниция на параграф 2 от ДП
разпоредби на закона. Правилникът за прилагане на закона, който предстои да бъде
публикуван за обществено консултиране, следва да изясни как лицата по чл. 4, т. 28
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ЗЮЛНЦ, Закон за доброволчеството, Закон за социално подпомагане, ЗНА, данъчните закони в частта
облекчения за дарители и др.

(ЮЛНЦ) от ЗМИП ще извършват идентифициране на техните действителни
собственици и ще изясни доколко и какви ще бъдат подходящите мерки, които ще
бъдат предприети, за да е налице съответно прилагане на разпоредбите на параграф 2.
В този смисъл, не е редно да бъде публикувано за обществено обсъждане образец на
заявление за вписване на обстоятелства, след като не е приет детайлният нормативен
акт, който ще въведе яснота по повод на процедурата и условията за идентифициране
на действителните собственици. Правилникът за прилагане на закона и в частност
разпоредбите, свързани идентифициране на действителните собственици на ЮЛНЦ,
предстои да бъдат обществено обсъдени. Едва след приемането на Правилника следва
да се пристъпи към отразяване на нормативните изискания в заявленията, които ще
бъдат използвани при вписване в регистъра на ЮЛНЦ на действителните им
собственици.
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