
 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО през 2001 г.  

 
1. Общо представяне 

 

Фондация Български център за нестопанско право (БЦНП) е учредена на 31 юли 

2001 от Стефан Клингелхофър (САЩ) в съответствие с волята на 

Международния център за нестопанско право, гр. Вашингтон, САЩ, на който 

той е президент.  БЦНП има петчленно Настоятелство – върховен орган и 

едноличен управителен орган – директор. Организацията се регистрира в 

Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна 

дейност на 21 август 2001 г.  

 

Основна цел на организацията е подобряване на правната рамка, в която 

функционират юридическите лица с нестопанска цел, както и подобряване на 

възможностите им за партньорство с държавата в различни области. БЦНП 

работи още и за: 

 

 да насърчава създаването на правила за прозрачност, отчетност и 

подходяща структура на управление за ЮЛНЦ в България; 

 да подкрепя създаването на правила за поведение и етични кодове, както 

и други механизми за саморегулиране на ЮЛНЦ в България; 

 да предоставя помощ на ЮЛНЦ за разрешаване на правни проблеми; 

 да насърчава международното сътрудничество в областта на правото на 

ЮЛНЦ и да подкрепя българското и регионално участие в съвместни 

програми; 

 да подпомага развитието на професионални умения и знания подходящи 

за подобряване на правната рамка на ЮЛНЦ в България. 

 

 

През 2001 г. за БЦНП работят трима постоянни правни консултанти. За 

обучение в центъра е взет и стажант – студент последен курс по право в 

Софийския университет. При необходимост се наемат временно и други 

консултанти. 

 

2. Съществени дейности, постигнати резултати, изразходвани за тях 

средства  

 

а) Данъчна реформа – изразходвани средства
*
: 15 745 лв. 

 

Една от целите на БЦНП през отчетния период беше създаване на реални 

преимущества за ортанизациите получили статут на ЮЛНЦ в обществена полза, 

което би създало привлекателност на вписването в Централния регистър. За 

целта експерти на БЦНП участваха в работна група, която изработи 

предложения за изменение на данъчните закони, които да предвидят по-

облекчено третиране на ЮЛНЦ в обществена полза и техните дарители. 

Организиран бе семинар-дискусия през месец Октомври на тези предложения, 

                                                 
*
 Разпределението на средствата изразходвани между различните програми на БЦНП е 

приблизително, тъй като някои от дейностите имат общи разходи или се припокриват 



на който бяха поканени представители на нестопански организации и народни 

представители.  

 

Освено това бе проведена и кампания за набиране на подкрепа за тези 

предложения по електронна поща. Организирана беше и медийна кампания с 

много пресконференции, интервюта по радио и телевизия, както и публикуване 

на статии и материали. БЦНП участвува в координирането на тази кампания.  

 

Вследствие на това бяха приети няколко съществени промени за ЮЛНЦ и 

особино за тези в обществена полза в Закона за корпоративното подоходно 

облагане, Закона за облагане на доходите на физическите лица, Закона за 

местните данъци и такси и Закона за ДДС. 

 

б) ЗЮЛНЦ – изразходвани средства: 20 427  лв. 

 

С подкрепата на БЦНП бе изработено предложение за удължаване на срока за 

пререгистрация по закона, поради големия брой ЮЛНЦ, който не бяха успели 

да направят това в срок и поради забавянето на процедурата, заради 

публикациите в Държавен вестник.  

 

БЦНП активно участвува в популяризирането на ЗЮЛНЦ сред нестопанските 

организации, както и организира форуми за обсъждане на ЗЮЛНЦ с оглед по-

доброто му прилагане. През изминалата година, центърът е организирал четири 

семинара – в Чепеларе, Габрово, Враца и Сливен за нестопански организации с 

цел разясняване на закона. Освен това експерти на БЦНП са участвували в два 

други семинара. Със съдействито ни е организиран и семинар за народни 

представители съвместно с Държавния университет в Ню Йорк на тема 

“Взаимодействие и комуникации между Народното събрание и нестопанските 

организации”.  

 

Една от най-важните прояви на БЦНП беше съвместно организираният с 

Министерството на Правосъдието семинар за регистърни съдии за обсъждане на 

приложението на ЗЮЛНЦ в съдилищата. Изнесен бе и доклад от представител 

на Централния регистър за неговата роля и проблеми. 

 

БЦНП с помощта на електронна поща разпространява до нестопанските 

организации информация свързана с техния правен режим, както и предоставя 

съвети и консултации по основните проблеми от закона. Освен това ние 

организираме и консултации на нестопански организации свързани с 

пререгистрацията им по ЗЮЛНЦ. Досега БЦНП е помогнал за 

пререгистрацията на повече от 60 нестопански организации. Организацията 

изгради и страница в Интернет на адрес www.bcnl.org , където може да се 

намерят основните закони касаещи ЮЛНЦ, както и много анализи и разработки 

на тази тема. Има и раздел за новини. 

 

в) Партньорство между държавата и нестопански организации – 

изразходвани средства: 13 845  лв 

 

БЦНП участвува в съвместна работна група с представители на Министерството 

на труда и социалната политика за подобряване на правната рамка за 

http://www.bcnl.org/


предоставяне на социални услуги от нестопански организации, като основен 

акцент е поставен на промяната на Закона за социално подпомагане. 

 

По отношение на партньорството в областта на здравеопазването, БЦНП 

участвува в изработването на сравнително-правен анализ между България и 

страните от ЕС и САЩ по отношение на възможностите нестопански 

организации да предоставят здравни услуги. Ние участвувахме и в кръгла маса с 

представители на здравната комисия към Народното събрание, както и 

представители на Министерството на здравеопазването и различни лекалски 

организации, на който изследването беше представено и дискутирано. 

 

г) Публикации – изразходвани средства: 8888 лв. 

 

С подкрепата на БЦНП са публикувани следните издания: 

 

- Данъчен режим на нестопанските организации в Централна и Източна 

Европа. 

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори. 

- Правен режим на лечебните заведения в България, страните от ЕС и 

Съединените Американски Щати. 

 

3. Привлечени средства и финансов резултат 

 

През годината БЦНП е получила средства от няколко източника описани по-

долу, като част от средствата не са изразходвани все още. 

 

Източници на финансиране Получени 

средства 

Изразходвани 

средства 

Остатък 

Международен център за 

нестопанско право (ICNL) 

   

А. Финансиране 88 743,09 53 111,62 35 631,47 

Б. Материални активи 13 202 13 202 0 

Фондация Отворено общество 29 860,72 5794 24 066,72 

Програма за развитие на 

ООН (UNDP) 

872 0 872 

Институт за изследване на 

интеграцията 

3 000 0 3 000 

ОБЩО 135 677,81 72 107,62 63 570,19 

 

 

Отделно БЦНП има приходи от свързана стопанска дейност (предоставяне на 

платени консултации по ЗЮЛНЦ) в размер на 1 311 лв. Финансовият резултат 

от стопанската дейност на Българския център за нестопанско право е 538 лв. 

след данъчното облагане. 


