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ДО
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
С настоящото писмо екипът на Агенция за регионално икономическо развитие –
Стара Загора се присъединява към положителната оценка на сдружение „Форум
Гражданско Участие” (ФГУ) относно усилията на Министерството на правосъдието
в подкрепа на гражданските организации в България, демонстрирани чрез
публикувания проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ и изрзаената позиция за необходимост от
последователна политика за работа с гражданските организации и техните
обединения, за да могат да взаимодействат с управляващите на местно и
национално ниво по обществено значими каузи и да защитават интересите на
различни обществени групи.
Екипът на АРИР напълно подкрепя регламентирането в ЗЮЛНЦ на Съвет за
развитие

на

гражданското

общество,

както

и

на

Фонд

за

подкрепа

на

гражданските организации. В тази връзка са изложени и коментарите на АРИР,
както следва:
1) По

отношение

предлагаме

в

Съвета
Закона

да

за
се

развитие
разпише

на

гражданското

механизмът

и

общество

критериите

за

номиниране на представители на НПО в него - освен предложенията и
аргументите на колегите от ФГУ, да бъде дадена възможност НЕ САМО на
национално представените НПО да участват в Съвета. По този начи ще бъде

дадена възможност и на НПО от по-малките населени места да участват
равнопоставено - този въпрос беше поставен и на общественото обсъждане;
2) Относно създаването на Фонд за подкрепа развитието на гражданските
организации – екипът на АРИР напълно подкрепя становището на ФГУ, а
именно, че неговото регистриране като отделно юридическо лице не е найдоброто решение от гледна точка на ефективност и прозрачност. Вместо
това в закона да се регламентира годишна субсидия – от бюджета и от други
източници, управлението на която да се възлага след конкурс на външен
оператор за определен период (мандат от 3 години, без право на
преизбиране). Операторът ще отправя ежегодно покани за кандидатстване и
ще разпределя финансирането чрез прозрачна конкурсна процедура (по
подобие

на

Българо-швейцарската

програма

за

сътрудничество

и

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство). По този начин ще се избегне
практиката на непрозрачно разпределение на средства за НПО от минали
години, която доведе до преустановяване на държавната подкрепа за
граждански инициативи. От друга страна, ще се даде възможност на
различи организации да развият капацитет като оператор на грантови
схеми;
3) Отнсно Централния регистър – екипът на АРИР счита, на база на
собствения си 20 годишен опит, че регистърът трябва да изпълнява и
функции по начин, по който Търговския регистър изпълнява своите за
стопанските субекти: прозрачна и актуализирана информация, която освен
че ще осигури прозрачна среда, ще спести време и средства на НПО всеки
път да ходи до съответни Окръжен съд за разни удостоверения – за актуално
състояние, за несъстоятелност и т.н.
4) В това писмо екипът на АРИР би искал да постави за обсъждане още една
тема – данъчното облагане на ЮЛНЦ в обществена полза. Стопанската
дейност, извършвана от тези ЮЛ и приходите от нея в по-голямата си част
се изразходват за финансиране на нестопанската, тази в обществена полза.
За

това

би

определянето

на

данъчната

основа

за

начисляване

на

корпоративен данък следва тези доказани разходи да бъдат приспаднати.
Екипът на АРИР си дава сметка, че това е потенциал за редица
закононарушения, но в същото време е убеден, че могат да бъдат
формулирани достатъчно строги формулировки.
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Екипът на АРИР остава с вярате, че предложенията ще бъдат взети предвид и ще
допринесат за още по-доброто качество на закона и за яснота при неговото
прилагане, както и с готовността да се включим и в по-широко обществено
обсъждане на проекта.

С уважение:
д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор
тел. 087 90 21 999,
email: office@szeda.eu
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