СДРУЖЕНИЕ „ЕКОФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
София 1000, п.к. 972
eл. поща: info@esd-bg.org
регистрация: ф.д. 2482/91-СГС

тел. 088/ 702 02 02, 088/ 885 47 43
Интернет: www.esd-bg.org
идент. №: 000647710

Изх. № 314 / 28.11.2014 г.

До
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Министър на правосъдието
на Република България

Относно: Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Уважаеми г-н Министър,
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приложено представям на
Вашето внимание становище на сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”, като се
надявам да разгледате и отчетете направените предложения и коментари.
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” е една от първите български природозащитни
неправителствени организации, което наскоро отбеляза двадесет и седем години от
създаването си. Учредено е през 1986 г. като български клон на международното екологично
движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации.
Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване на
устойчивото развитие в България и застъпничество за представяне на екологични теми в
образованието, науката и ежедневния живот.
Приложение: съгласно текста.
28.11.2014 г.
гр. София

С уважение:

Д-р Владимир Горбунов
Председател
на Управителния съвет

Становище
относно проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

1. Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” приветства предложените промени в
проекта на ЗИД на ЗЮЛНЦ. Облекчаването на административната тежест за ЮЛНЦ,
регистрирани за обществено полезна дейност (ОПД) е въпрос, който от години стои на
дневен ред. Същевременно ЮЛНЦ изпитват съществена необходимост за благоприятни
условия за административна и финансова устойчивост, с оглед съхраняване и продължаване
на формираният в тях през годините „социален” капитал. В този смисъл, считаме, че има
какво да се желае още от Министерството на правосъдието и от правителството, с оглед
създаване на по-добра среда за развитие на гражданското общество.
2. В чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ (неразгледано в проекта на ЗИД) предлагаме думите „и
финансовият отчет” да отпаднат. Въпросният отчет се подава в НАП и с оглед принципите
на Закона за електронното управление би следвало информацията от него, включително и
цялото му съдържание, Централният регистър (ЦР) към Министерството на правосъдието да
може да получава по служебен път от НАП. В такъв случай няма да бъде необходимо
задължените ЮЛНЦ за ОПД да подават този документ и в ЦР.
3. В чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ (неразгледано в проекта на ЗИД) предлагаме думите „както
и за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания” да отпаднат. С оглед
принципите на Закона за електронното управление, това е информация, която ЦР би
следвало да получава по служебен път от НАП и от съответната община, вместо да ги
изисква от задължените ЮЛНЦ за ОПД. Видимо е от проекта на ЗИД, че въпросните
декларации са отпаднали при разпоредбите относно ежегодния контрол (чл. 46), а са
оставени при първоначалното вписване, което е необяснимо като подход.
4. С оглед принципите на Закона за електронното управление, предлагаме да отпадне т. 4 в
чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ (неразгледано в проекта на ЗИД). Това е документ и информация,
която по служебен път би следвало да бъде получена от НАП, където въпросният годишен
финансов отчет се подава.
5. В параграф 7 от проекта на ЗИД, в чл. 50в, предлагаме нова ал. 2а: „Мандатът на
юридическите лица-членове на Съвета е 3 години без възможност за преизбиране.” Това ще
запълни съществуващият сега сериозен пропуск по този въпрос като се гарантира
безпристрастност и обективност на работа на Съвета, както и че ЮЛНЦ, близки до партийни
и корпоративни фигури, няма да бъдат фаворитизирани за многогодишно (пожизнено)
участие в Съвета.
6. Относно визираните в параграф 7, чл. 50в, ал. 3, процедура и критериите за номиниране и
избор на представители за участие в Съвета за развитие на гражданското общество,
предлагаме процедурата и критериите да бъдат също обект на обществено обсъждане преди
да бъдат приети от Министерски съвет като част от Правилника на Съвета. Това е особено
важно, с оглед гарантиране на прозрачна и безпристрастна подготовка и провеждане на
процедурата, без влияние от ЮЛНЦ, близки до партийни и корпоративни фигури.
7. В параграф 7, чл. 50д, по отношение на ал. 4 предлагаме следната редакция: „Мандатът на
юридическите лица-членове на Управителния съвет е 3 години без възможност за
преизбиране.” Редакцията е наложителна с оглед избягване на възможността за
фаворитизиране на ЮЛНЦ, близки до партийни и корпоративни фигури, както и за
недопускане на тяхно влияние върху Управителния съвет на Фонда. В допълнение, считаме
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за неуместно и ненужно въвеждането на мандатност за представителите на държавата в
държавно-обществен консултативен орган.
8. В параграф 7, чл. 50ж предлагаме да се промени по следния начин: „Изпълнителният
директор се избира от Управителния съвет с мандат 3 години без възможност за
преизбиране.” Предложената редакция цели да гарантира безпристрастност, необвързаност и
независимост на изпълнителният директор от конкретна управляваща партия, което е в
съответствие със заявените цели на Фонда за развитие на гражданското общество.
9. С оглед насърчаване на обществеността да допринася за осигуряване на средства за Фонда
за развитие на гражданското общество, предлагаме физически и юридически лица да имат
възможност да ползват данъчно облекчение в случаите, когато направят дарение в полза на
Фонда. Също така, ЮЛНЦ вече могат да кандидатстват за финансиране за изпълнение на
проекти и дейности по българската официална помощ за развитие, администрирана от
Министерството на външните работи (МВнР) (съгласно Постановление № 234 на
Министерски съвет от 01.08.2011 г., с последна промяна обнародвана в Държавен вестник,
бр. 97 от 25.11.2014 г. Съгласно чл. 24а, ал. 4 от същото ПМС, български физически и
юридически лица могат да предоставят средства на МВнР за целите на официалната помощ
за развитие и за хуманитарната помощ). Това е нов, непопулярен и слабо развит механизъм
за финансиране на българските ЮЛНЦ, който също заслужава подкрепа. В този смисъл
предлагаме следните промени:
9.1. В Закона за данък върху доходите на физическите лица, в чл. 22, ал. 1, т.1, предлагаме
нови букви „п” и „р”:
„п. Фонд за развитие на гражданското общество;
р. средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на
Министерството на външните работи.”
Това ще позволи физическите лица дарители да ползват 5% данъчно облекчение, което е
налично и за редица други видове дарения.
9.2. В Закона за корпоративното подоходно облагане, в чл. 31, ал. 1, предлагаме нови т. 19 и
т. 20:
„т. 19. Фонд за развитие на гражданското общество;
т. 20. средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на
Министерството на външните работи.”
Това ще позволи юридическите лица дарители да ползват 10% данъчно облекчение, което е
налично и за редица други видове дарения.
9.3. В Закона за данък върху добавената стойност, предлагаме да се обмисли допълване в чл.
38 и следващи, относно ползване на данъчно облекчение – освобождаване от ДДС, в случай
на дарение в полза на Фонда за развитие на гражданското общество, както и в полза на
средствата за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на
Министерството на външните работи.
10. С оглед декларираното партньорство между държавната власт и гражданските
организации, и с оглед постигане на открит и желан диалог, предлагаме допълнение в Закона
за нормативните актове, в частта му относно провеждането на обществени обсъждания
(консултации с обществеността) по проекти на нормативни, програмни и стратегически
документи, провеждани от институциите на държавната, областната и местната власт. В
момента публикуването на проектите на визираните документи на Портала за обществени
консултации, функциониращ към администрацията на Министерски съвет ( www.strategy.bg )
не е нито задължително, нито препоръчително. Вероятно голяма част от отговорните
служители дори не знаят за въпросния портал. Поради това, порталът се използва от
ограничен брой държавни институции, както и от нито една областна и общинска
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институция. Редица министерства като Министерство на правосъдието, Министерство на
околната среда и водите, Министерство на здравеопазването и др. не го използват, а
публикуват проектите на документи единствено на своите Интернет сайтове. Тази практика
значително затруднява провеждането на консултацията, която най-често се провежда с
възможно най-кратката продължителност от 14 календарни дни. Считаме, също така че
администрациите следва да се призоват да спазват визираното в Закона за нормативните
актове задължение за публикуване на мотиви и доклад към проектите на документи, тъй като
това се пренебрегва твърде често. В този смисъл, предлагаме следната редакция в Закона за
нормативните актове:
„чл. 26, ал. 2 Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страниците на
Портала за обществени консултации и на съответната институция, заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.”
11. Проблемът с финансовата устойчивост на организациите на гражданското общество в
нашата страна, и в частност на ЮЛНЦ за ОПД е сред най-сериозните в третия сектор.
Проблемът е хроничен и тежък, най-вече поради нежеланието на държавата досега да
създаде механизъм, които да изгради връзка между признанието от страна на обществеността
и местните общности, и необходимостта и популярността на дейностите на организации на
гражданското общество, и в частност на ЮЛНЦ за ОПД. Дори предложеният в ЗИД Фонд за
развитие на гражданското общество, считаме, че не би довел до осезаема и голяма промяна в
това отношение. С оглед на това, предлагаме да се регламентира законова възможност
(условно наречена накратко „Поправка „Три процента””), която да позволи всеки български
гражданин, ако желае, да може да насочи до 3% от дължимия си личен подоходен данък да
бъде изразходван целево, както следва: 1% от дължимия подоходен данък в полза на избрана
от физическото лице ЮЛНЦ за ОПД, регистрирана в ЦР и представила отчет за последната
година; 1% от дължимия подоходен данък в полза на избрано от физическото лице
читалище, регистрирано по Закона за народните читалища или културна организация,
регистрирана по Закона за закрила и развитие на културата; и 1% от дължимия подоходен
данък в полза на избрано от физическото лице вероизповедание, регистрирано по Закона за
вероизповеданията.
Реализиране: Посочването на избраните от физическото лица три организации на
гражданското общество може да се извършва при подаване на годишната данъчна
декларация за доходите на физическото лице чрез вписване на определени данни (например,
наименование и Единен идентификационен код (Булстат)). Средствата от данъка следва да
бъдат предмет на публичен отчет от организацията-получател. При реализиране на този
механизъм участие биха имали НАП, Централния регистър на ЮЛНЦ за ОПД към
Министерство на правосъдието, Регистъра на читалищата към Министерство на културата и
Дирекцията по вероизповеданията. Всяка организация – потенциален получател на средства
от данъка по механизма следва предварително да заяви в съответния държавен орган
необходимите данни за получаване на средствата (банкова сметка и др.). С оглед
оптимизиране на дейността на всички участници, трансферът на средствата би могло да се
осъществява само веднъж годишно, след завършване на данъчната кампания за предходната
година. За статистически цели, заедно с трансфера на средствата, е желателно да се съобщава
на съответната организация на гражданското общество броят на нейните дарители, от които
са се събрали нейните средства.
Конкретното предложение за допълнение в Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (ЗДДФЛ) е:
„чл. 48, ал. 7а. Данъчно задълженото лице може да насочи:
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т. 1. 1 на сто от дължимият си данък в полза на избрано юридическо лице с нестопанска цел
за обществено полезна дейност, вписано в Централния регистър към Министерство на
правосъдието и внесло през предходната година годишен отчет за дейността.
т. 2. 1 на сто от дължимият си данък в полза на избрано читалище, регистрирано по Закона за
народните читалища, или културна организация, регистрирана по Закона за закрила и
развитие на културата.
т. 3. 1 на сто от дължимият си данък в полза на избрано вероизповедание, регистрирано по
Закона за вероизповеданията.
т. 4. Средствата по т. 1, т. 2 и т.3 не могат да се сливат.”
Обосновка: Предложението е в съответствие със ЗЮЛНЦ, където е посочено, че в
определен момент държавата ще предостави фискални преференции на организациите в
обществена полза. В страни от Централна Европа и Скандинавия от години има подобни
разпоредби за даряване на 1% или 2% от дължимия данък върху доходите на физическите
лица, а в Германия има възможност за насочване на част от данъка към регистрирано
вероизповедание. Предложението не би намалило приходите в държавния бюджет, тъй като
и сега при ранно заплащане на данъците се ползва 5% отстъпка, както и при заплащане по
електронен път се ползва също 5% отстъпка (като двете отстъпки не могат да се ползват
едновременно). В допълнение, по данни на НАП ДДС измамите възлизат на 700 млн. лева
годишно, т.е. по-добрата борба с ДДС измамите би осигурила средства, далеч надхвърлящи
абсолютната стойност на известното намаление в прихода от този данък, което би се
реализирало. Калкулацията показва, че в първите години от въвеждането на предложеният
механизъм към гражданското общество биха се насочили средства в размер на около 20 млн.
лева. Това е многократно повече от средствата, които досега са били разпределяни от
Министерството на правосъдието за ежегодните конкурси за ЮЛНЦ, а много вероятно е да
бъдат и повече спрямо тези, които ще бъдат на разположение на Фонда за развитие на
гражданското общество. Предложеният механизъм не се явява алтернатива и не цели да
заменя съществуващите данъчни облекчения в ЗДДФЛ и в Закона за корпоративното
подоходно облагане (ЗКПО) за даряване в полза на различни организации и институции, а
представлява новост за България, следвайки най-добрите европейски традиции в тази сфера.
Актуално състояние: Данните от последните няколко години показват, че съществуващите
данъчни облекчения за физически лица при даряване в полза на организации на
гражданското общество имат все още символичен ефект. Този ефект след всяка изминала
година има тенденция за леко подобрение. Именно затова считаме, че е необходим нов
допълнителен механизъм, който да предложи съществена промяна за развитие на
гражданското общество в нашата страна. Данните от ефекта за използване на
съществуващите данъчни преференции, посочени в чл. 22 от Закона за данъците върху
доходите на физически лица показват, че преотстъпения от държавата данък от дарения в
полза на трите вида организации на гражданското общество през 2013 г. възлиза на едва 3
150 936 лв., както следва:
- за ЮЛНЦ за ОПД, вписани в ЦР към Министерство на правосъдието – 2 322 972 лв. (от 1
346 лица);
- за културни организации и култура – 301 908 лв. (от 1 997 лица);
- за регистрирани вероизповедания – 526 056 лв. (от 360 лица).
Данните са от анализа „Дарителството в България през 2013 г.”1, изготвен по данни на НАП
от Български дарителски форум през септември 2013 г.
Предложената законодателна промяна и изграждането на механизъм, условно наречен „Три
процента”, би благоприятствало изключително голяма целева група от юридически и
физически лица. Броят на трите вида организации на гражданското общество в страната и
участниците в тях са както следва:
1

http://www.dfbulgaria.org/2014/analysbdf2013/
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- около 8 000 ЮЛНЦ за осъществяване на ОПД, вписани в ЦР към Министерство на
правосъдието (с десетки хиляди участници);
- около 5 000 читалища и културни организации (с десетки хиляди участници);
- около 115 регистрирани вероизповедания (според НСИ като вярващи се определят 88% от
населението на страната).
12. С оглед заявените цели за развитие на гражданското общество, бихме искали да
напомним, че ЮЛНЦ разчитат в дейността си на доброволното и безвъзмездно участие на
доброволци. Правната материя по въпроса продължава да бъде неуредена. В този смисъл,
призоваваме Министерството на правосъдието да съдейства за приемане на Закон за
доброволчеството, за който вече има разработени няколко проекта през последните години.
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