
   

 

СТАНОВИЩЕ 

на Коалиция „ Детство 2025 “ 

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60 

Уважаеми госпожи и господа народни представители, 

С това становище изразяваме нашето категорично несъгласие с внесения на 
01.07.2020г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60 („Законопроект“) и считаме, че той 
противоречи на демократичните принципи и ценности, ограничава свободата и 
възможностите на гражданите да развиват креативни идеи и практики в подкрепа и 
развитие на обществото ни.  

Коалиция „Детство 2025” e структура от 16 граждански организации и мрежи, 
работещи с деца и семейства в цялата страна. Членове сме на различни Eвропейски 
мрежи, ангажирани с политиките за децата и семействата в ЕС. 

Считаме, че предложеният  чл. 40а в Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел (ЗЮЛНЦ), съгласно който всяко юридическо лице с нестопанска цел в 
общественополезна дейност следва да декларира получено чуждестранно 
финансиране, надвишаващо 1000 лв. в специален за целта регистър противоречи 
на конституционните разпоредби (конкретно чл. 44 от Конституцията относно 
свободата на сдружаване) и правото на Европейския съюз (нарушение на свободата на 
движение на капитали съгласно чл. 63 от Договора за функциониране на ЕС).  
Обръщаме внимание, че отчетността на юридическите лица с нестопанска цел е изцяло 
регулирана посредством регулярни отчети пред минимум четири държавни институции 
в лицето на Националната агенция по приходите, Националния статистически 
институт, Българска народна банка, Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. 



   

 

От внесения Законопроект не става ясно каква е целта на създаването на един изцяло 
нов регистър, който да се води от Министерство на финансите, и към който да бъдат 
декларирани приходи от чуждестранен произход, надвишаващи 1000 лв. Считаме, че 
така формулирана, предлаганата разпоредба налага дискриминационни и неоправдани 
ограничения върху чуждестранните дарения към гражданските организации в страната. 
Всичко това следва да бъде квалифицирано като нарушение на свободата на движение 
на капитали съгласно чл. 63 от Договора за функциониране на ЕС, явяваща се една от 
основите четири свободи, върху които се крепи съюза. 

Предвиждането на държавен контрол върху юридическите лица с нестопанска 
цел в общественополезна дейност, получаващи чуждестранно финансиране, който 
да бъде възложен на държавната финансова инспекция е изцяло необосновано и по 
същество съставлява необоснован контрол на държавата над частноправните 
инициативи и свободата на сдружаване на гражданите. Подобна намеса е 
противоконституционна, противоречаща на правото на ЕС и изцяло лишена от 
практическо значение и смисъл.  

На основание на изложените от нас мотиви, считаме, че предложенията следва да 
бъдат отхвърлени в тяхната цялост. Обръщаме внимание и на факта, че има Решение 
на Съда на Европейския съюз по дело С-78/18 срещу Унгария, съгласно което сходен 
закон, приет в Унгария и постановяващ декларативен режим от страна на сдружения и 
фондации, получаващи чуждестранно финансиране, е прогласен за осъществяващ 
непряка дискриминация. Споделяме изцяло съображенията, изложени в текста на 
Решението, като считаме, че същите са напълно приложими и по отношение на 
внесения на 01.07.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. 

С уважение, 

Коалиция „Детство 2025“: 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)  

Българска асоциация на клиничните психолози  

Български център за нестопанско право 

Български хелзинкски комитет 



   

 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет  

Сдружение „Еквилибриум“  

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България  

Сдружение SOS Детски селища България  

Фондация „Полдер“ 

Фондация „За Нашите Деца”  

Фондация „Карин дом”  

Фондация „Лале”  

Фондация „Лумос”  

Фондация „Международна социална служба-България“  

Фондация „Сийдър“  

Надежда и домове за децата - клон България  

За контакт:  
Елица Лингорски - e-mail: info@knowhowcentre.org;  
тел: 0877 369483 

mailto:info@knowhowcentre.org

