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ДО 
ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
СТАНОВИЩЕ 
 
ОТ 
Фондация „Български център за 
нестопанско право“, ЕИК 130570377, 
представлявана от Надя Шабани, Директор 
 
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1000, 
ул. „Христо Белчев” № 3, ет. 2,  
имейл: nadya@bcnl.org, тел.: 0888 519 991  
 
Относно: Промяна на практиката по 
тълкуване и прилагане на нормите на 
Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел от страна на Регистъра на 
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията 

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЗАРЕВА, 
 
Фондация „Български център за нестопанско право“ (БЦНП) е регистрирана през 2001 г. като 

юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза. Мисията 
ни е да оказваме подкрепа при изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на 
гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Работим усилено за 
създаването на устойчива правна среда за съществуването на нестопанския сектор. Част от дейността ни е 
свързана с предоставянето на подкрепа, консултации и обучения на гражданските организации относно 
законодателната уредба за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), включително и за 
регистрационния им режим в Регистъра на ЮЛНЦ (РЮЛНЦ) към Агенция по вписванията (АВ). Наши 
експерти също така участваха в Работна група (РГ) към Министерството на правосъдието при 
разработването на промените, свързани с прехвърляне на регистрацията от окръжните съдилища към 
Агенция по вписванията.  
 

През първото полугодие на 2020 г. проведохме широка информационна кампания 
„(Пре)Регистрация на НПО – как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“. Информационните ни 
материали, публикувани на сайта на БЦНП и на НПО Портала, достигнаха до над 4200 потребители - 
представители на ЮЛНЦ – с което успяхме да обхванем значителна част от работещия НПО сектор.  

 
Въпреки усилията ни да подкрепим ЮЛНЦ да се справят по-успешно с Регистъра на ЮЛНЦ, с 

тревожност наблюдаваме как процентът на получени откази по заявени от тях регистърни процедури 
пред РЮЛНЦ продължава да расте. Констатираме случаи, в които отказите противоречат на съдебната 
практика, която дава актуално тълкувание на нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
(ЗЮЛНЦ).  
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Ние от БЦНП приветстваме усилията на Агенция по вписванията за установяване на единна и 
непротиворечива практика по отношение на тълкуването на нормите на ЗЮЛНЦ, на вписването на 
обстоятелства и на обявяването на актове, заявени от ЮЛНЦ в РЮЛНЦ. В тези усилия водещо значение 
следва да имат действащата съдебна практика, духът на закона и нуждата от широко информиране на 
ЮЛНЦ – потребители на РЮЛНЦ. С цел да подкрепим усилията на Агенция по вписванията в тази посока, 
представяме на Вашето внимание следните констатирани практически аспекти от прилагането на 
нормативната уредба и нашите предложения за подобряване на практиката на РЮЛНЦ към АВ: 

 
I. СЛЕДВА ЛИ ПРЕДСТАВЕНИЯТ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В 

ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТ ИЗМЕНЕН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ ДА 
БЪДЕ С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИТЕ? 
 
В Методически указания за работата на длъжностните лица по регистрация (ДЛР), достъпни на интернет 

страницата на Агенцията по вписванията, като отговор на Въпрос 13 е посочено, че „при всяко изменение 

или допълнение на по чл. 34, ал. 4 ЗЮЛНЦ, освен извършените от съд, следва да се представи 

учредителен акт в писмена форма с нотариална заверка на подписите.“ 

Във връзка с това се срещат редица откази на Агенцията по вписванията поради липса на нотариална 

заверка на подписите на изменен учредителен акт на фондация (виж Отказ № 20200924094146-

4/30.09.2020 г. по партидата Фондация „Съкровищата на България“, ЕИК 76106797; Отказ № 

20201027114044-3/02.11.2020 г. по партидата на фондация „ПРОМЯНАТА“, ЕИК 176982609). 

Същевременно, обаче, се срещат и обявени изменени учредителни актове на фондации, които не са със 

нотариална заверка на подписите (виж Учредителен акт на фондация „ХЕЛП КАРМА“, ЕИК 177198040, 

обявен на 09.10.2019 г.) 

Съгласно актуалната съдебна практика, която тълкува разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, измененият учредителен акт на фондация не следва да бъде с 

нотариално заверени подписи, доколкото това не е изрично предвидено в текста на самият акт. Моля 

да обърнете внимание на мотивите на Решение № 1285 от 18.06.2020 г. на Софийски апелативен съд по 

т.д. № 1651/2020 г.: 

„…Правилата за изменение на учредителния акт, съответно компетентният за това орган 

на фондацията се определят от учредителя в учредителния акт /чл. 34, ал. 1, т. 8 ЗЮЛНЦ/, 

като в закона липсва предписание досежно специална форма за действителност на 

решението за приемане на промените и на изменения учредителен акт. В случая, съгласно 

учредителния акт, промените в този акт са от компетентността на настоятелството на 

фондацията, без учредителният акт да предвижда изисквания за форма на решението на 

органа, съответно на променения учредителен акт, както и предпоставки за извършване на 

промените. Поради изложеното е изключено да се приеме, че решението за изменение на 

учредителния акт на компетентния орган – настоятелството, съответно измененият 

учредителен акт следва да бъдат в писмена форма с нотариална заверка на подписите…“ 

(виж стр. 2 Решение № 1285 от 18.06.2020 г. на Софийски апелативен съд по т.д. №1651/2020 

г.). 

Друг пример от съдебната практика е Решение № 260166 от 13.10.2020 г. на Софийски градски съд по т.д. 

№ 1925/2020 г., чиито мотиви сочат, че нотариално завереният подпис по чл. 33, ал. 2 от ЗЮЛНЦ се 
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изисква само при учредяването на фондацията относно съществения елемент на акта – 

безвъзмездното предоставяне на имущество и нестопанските цели, за които се предоставя: 

„Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗЮЛНЦ фондация се учредява приживе или по случай на смърт с 

едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане 

на нестопанска цел. Когато актът на имуществено разпореждане се извършва приживе на 

учредителя, волята му за предоставяне на имуществото следва да е обективирана в писмена 

форма с нотариално удостоверен подпис на учредителя – така чл. 33, ал 2 ЗЮЛНЦ. Тази форма 

касае извършването на разпоредителната едностранна сделка, а не касае формата на 

устройствения акт на фондацията. Разпоредбата на чл. 33, ал. 2 ЗЮЛНЦ, изискваща 

нотариално заверен подпис, е приложима единствено относно формата на едностранния 

учредителен акт на учредителя при учредяване на фондация приживе и то относно 

съществените елементи на акта - безвъзмездното предоставяне на имущество и 

нестопанските цели, за които това имущество се предоставя (арг. чл. 34, ал. 2 ЗЮЛНЦ). 

Целта е обезпечаване на правната сигурност, тъй като имуществото, предоставяно с 

учредителния акт, се счита за имущество на фондацията при нейното възникване (чл. 33, ал. 

4 ЗЮЛНЦ). 

[…] 

Веднъж постановен в изискуемата форма по чл. 33, ал. 2 ЗЮЛНЦ, в учредителния акт се 

определя от кого може да бъде изменян, при какви предпоставки и с какъв последващ акт, а 

ако такъв ред не е предвиден или не може да се изведе от закона се извършва от окръжният 

съд по седалището на фондацията извършва промените – чл. 34, ал. 4 ЗЮЛНЦ. 

В случая в чл. 8, т. 2 на учредителния акт от 07.06.2011г и чл. 9, т.2 от учредителния акт от 

18.02.2019г, е обективирана волята на учредителя, че изменението и допълнението на 

учредителния акт е от компетентност на Настоятелството, като не са предвидени 

изисквания за специална форма и в частност нотариална заверка на подписите. В 

съответствие с предвиденото в учредителния акт, действащото настоятелство на 

фондацията приема решение на 25.08.2020г за изменение и допълнение на учредителния акт 

на фондацията, което няма основание да бъде оформено в по-тежката форма на чл. 33, ал. 

2 ЗЮЛНЦ.” 

Ние от Български център за нестопанско право напълно споделяме аргументите в цитираната съдебна 

практика и не намираме правно основание в ЗЮЛНЦ, което да изисква по-тежката форма на нотариална 

заверка на подписите при изменен учредителен акт на фондация. Доколкото такава особена форма 

следва да бъде изрично регламентирана в закон, то такава изрична норма по отношение на изменен 

учредителен акт на фондация, който следва да е с нотариална заверка на подписите, липсва в ЗЮЛНЦ, 

както и в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (виж чл. 33т, т. 3 в сравнение с чл. 33с, ал. 2, т. 1 от 

Наредба № 1 от 14.02.2007 г.). 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: С цел прекратяване на противозаконната практика да се изисква изменен 
учредителен акт на фондация с нотариално заверени подписи, Агенция по вписванията следва 
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да отмени отговора на Въпрос 13 от действащите Методически указания за работата на 
длъжностните лица по регистрация (ДЛР), като даде нов отговор на същия въпрос, съобразен с 
актуалната съдебна практика, и да се предприемат необходимите действия за инструктиране 
на длъжностните лица към Агенция по вписванията да спазват новите указания. 
 
 

II. ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (познат още като GDPR или ОРЗД) през 2019 г. практиката 
на обработване на личните данни в България навлезе в нов етап, който изисква по-висок стандарт на 
защита. В тази връзка се наблюдават положителни практики от страна на Агенция по вписванията, като 
публикуване на нови образци на декларации, в които полетата за попълване на лични данни са сведени 
до необходимия минимум за идентификация на лицата – полета за попълване на имена, ЕГН и подпис.  
Въпреки това, все още има въпроси, които следва да се изяснят с цел най-добра защита на субектите на 
лични данни.  
 
На първо място, формулировката на текста на чл. 13, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, който гласи: „Заявителят представя и заверени преписи от 
актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, 
които се изискват по закон, са заличени;“, следва да се доразвие в подзаконовата уредба или в 
инструкциите или методическите указания на Агенция по вписванията с цел внасяне на повече яснота кои 
лични данни следва да се заличават от заявителите и кои лични данни да се оставят незаличени в 
копията на актове, подлежащи на обявяване в ТРРЮЛНЦ.  
 
Ние считаме, че за актове на ЮЛНЦ, подлежащи на обявяване в ТРРЮЛНЦ, е допустимо заличаване на 
всякакви категории лични данни, в това число и на подписи. Този извод правим на основание чл. 18 от 
ЗЮЛНЦ, който изрично изисква публикуването на лични данни в ТРРЮЛНЦ по отношение на определени 
обстоятелства, подлежащи на вписване, но не и по отношение на актовете, подлежащи на обявяване.  
 
От друга страна, липсата на копие на подлежащ на обявяване акт със заличени лични данни не следва 
да се счита за основание за отказ или указания от страна на Агенцията по вписванията, т.к. съгласно чл. 
13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични 
данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за 
тяхното обработване от Агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях (в този смисъл е 
Решение № 45 от 20.06.2019 г. на ОС - Кюстендил по т. д. № 61/2019 г.). 
 
В същото време, презумпцията по чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ не следва да препятства субектите на лични 
данни да упражняват правата си дори и след приключване на регистърното производство с вписване на 
заявеното обстоятелство или с обявяване на заявения акт. Всяко физическо лице, чиито данни, които не 
се изискват по закон, са станали публично достъпни в обявен в ТРРЮЛНЦ акт, следва да има 
възможност да поиска заличаването им от РЮЛНЦ, без да заплаща държавна такса за това. Посоченото 
право се упражнява на основание чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 лично от субекта на данните и не 
следва да се обвързва с регистърно производство, по което юридическото лице е страна и по чиято 
партида са публикувани данните. В такива случаи е недопустимо от субекта на данните да се изисква 
прилагането на копие на акта със заличени данни по реда на Глава XX на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за 
водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел (в този смисъл Определение № 8572 от 1.07.2020 г. на ВАС по адм. д. № 5343/2020 г.). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се предприемат систематични действия от страна на Агенция по 
вписванията в посока: 

1. Да се издадат методически указания, в които да се изброят изискуемите по закон лични 
данни, които не следва да се заличават в актовете, подлежащи на обявяване в 
ТРРЮЛНЦ; 

2. Да се дадат указания на длъжностните лица да не постановяват отказ и да не дават 
указания (освен ако в тях изрично не се уточнява, че при неизпълнение на указанията 
няма да се постанови отказ) поради неподадено копие на акт, подлежащ на обявяване, 
със заличени лични данни; 

3. Да се осигури лесна за упражняване и ясно описана процедура за субектите на данни да 
упражняват правото си на „забравяне“ (чл. 17 на Регламент (ЕС) 2016/679), без за това 
да се изисква допълнителна такса или волеизявление от представител на юридическото 
лице, по чиято партида са публично достъпни данните на субекта, поискал заличаването 
им. 

 
 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО СЪБРАНИЕ НА ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ЮЛНЦ 
 
През 2020 г., развилата се пандемична обстановка от COVID-19 и постоянно променящите се ограничения 
за събиране на хора на закрито в страна, направи особено належащо намирането на отговор на въпроса 
за провеждане на дистанционни събрания на върховните органи на ЮЛНЦ. 
 
Действащият ЗЮЛНЦ урежда изрично само дистанционното участие в заседанията на управителните 
органи на неправителствените организации (чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ). Тази уредба, обаче, не може да е 
аргумент за това, че общо събрание (или върховен орган на фондация, за който се прилагат по аналогия 
правилата за общо събрание на сдружение съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗЮЛНЦ) не може да се провежда с 
дистанционно участие. От уредбата в ЗЮЛНЦ, отнасяща се до общото събрание, може да се направи 
единствено изводът, че то трябва да се провежда присъствено (чл. 27 от ЗЮЛНЦ). Оттук следва изводът, 
че е допустимо общо събрание (събрание на върховен орган) да се провежда в онлайн среда или 
определени членове да се включат в общото събрание дистанционно, доколкото използваните 
технически средства предоставят възможност за пълноценно участие на членовете на органа в 
събранието.  
 
В същия смисъл, Решение № 1176 от 7.08.2020 г. на СГС по ч. т. д. № 1163/2020 г. възприема като място за 
провеждане на събрание на върховен орган на фондация (за който се прилагат по аналогия правилата за 
общо събрание на сдружение) „електронен адрес за видеоконферентна връзка чрез платформата 
ZOOM“. Според съда възможността за осигуряване на зрителен и звуков контакт чрез платформата ZOOM  
е достатъчна, за да обезпечи в „пълнота ефективното участие в работата на колективния орган“.          
Доколкото липсва изрична уредба в ЗЮЛНЦ, при изготвяне на присъствен списък на общо събрание и 
удостоверяване на гласуването, проведено дистанционно, следва да се прилага нормата на чл. 32, ал. 3 от 
ЗЮЛНЦ.         
                     

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се дадат указания на длъжностните лица да не постановяват отказ във 
връзка с представени доказателства за дистанционно проведено събрание на върховен орган 
на ЮЛНЦ. 

.  
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЗАРЕВА, 
 
Молим да вземете под внимание настоящото становище и предложенията ни за установяване на 

единна, непротиворечива и поощрителна практика по отношение на прилагането на нормите на ЗЮЛНЦ, 
вписването на обстоятелства и обявяването на актове, заявени от ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към 
Агенция по вписванията. 

 
Оставаме на разположение за последваща среща и допълнителни уточнения, включително и за 

обсъждане на възможностите за провеждане на обучителни семинари и срещи за служителите на 
Агенция по вписванията по теоретични и практически въпроси относно законодателната уредба за ЮЛНЦ.   

 
Предварително благодарим за Вашето съдействието. Може да се свържете с нас на имейл адрес: 

nadya@bcnl.org или на тел: 0888 519 991, лице за контакт: Надя Шабани, Директор на БЦНП. 

 
 
 

 
 
 

С уважение, 
Надя Шабани,  

                    Директор на БЦНП 
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