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Увод 
Настоящето изследване беше поръчано от Българския център за нестопанско право 
(БЦНП) и има за цел да разгледа съществуващото законодателство в страната по 
отношение на дарителството със специален акцент върху данъчното му третиране. Като 
една от най-заинтересованите страни в дарителската дейност, център на вниманието ще 
бъдат юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Ще бъдат разгледани няколко 
възможни варианта за стимулиране на дарителството чрез данъчната система като ще 
се оцени ефекта както върху ЮЛНЦ и дарителството, така и върху бюджета. Ще се 
направят и съответните изводи по отношение на предимствата и недостатъците на 
такива промени. 
ЮЛНЦ са регулирани в България със специален закон. Според неговите разпоредби, 
ЮЛНЦ могат да бъдат сдружения или фондации. По-нататъшно разграничение се 
прави по отношение на техния статут като те се делят на ЮЛНЦ в обществена полза и 
ЮЛНЦ в частна полза. Главната отличителна характеристика на ЮЛНЦ е, че те не 
разпределят печалба. Законът им позволява да извършват стопанска дейност, но само 
ако тя е свързана с основната дейност на организацията и приходите от нея се 
използват за постигане на главните й цели. Общоприето е ЮЛНЦ да се класифицират 
като трети сектор в икономиката след частния и държавен сектор. 
Значението на ЮЛНЦ се свързва тясно с изграждането на силно демократично 
общество1. Тези организации са в състояние да влияят върху държавата в смисъл, че 
предоставят оценка на нейните действия от гледна точка на гражданското общество и 
така засилват връзката между обществото и правителството. ЮЛНЦ също така 
стимулират участието на гражданите в политическия живот, което е важен елемент на 
всяка демократичната система. От друга гледна точка, нестопанските организации имат 
съществена роля в запазването на единността на обществото като изпълняват редица 
функции с голямо социално значение. Законът за ЮЛНЦ не ограничава възможните 
дейности на ЮЛНЦ като цяло, като при организациите за осъществяване на 
общественополезна дейност все пак определя допустим кръг от цели за постигането на 
които те функционират. Той включва дейности за развитие на гражданското общество, 
духовните ценности, здравеопазването, културата, образованието, услуги за социално 
слаби, защита на човешките права и др. Като цяло сферите на дейност на ЮЛНЦ са 
неограничени като има някои типични области, в които те работят, каквито са – 
култура, образование, здравеопазване, околна среда, социални услуги, международно 
сътрудничество, религия, социална интеграция и други. 
Според икономическата теория има няколко съществени причини за съществуването на 
такива организации. На първо място това е недостатък на пазара, който не може да 
произвежда блага в полза на цялото общество, водейки се от мотива за печалба. На 
второ място, държавата също може да ограничи предоставянето на определени услуги, 
в случай че няма достатъчно търсене от страна на гражданите или пък цената им е 
твърде висока. Предимството на ЮЛНЦ е, че в определени случаи могат да 
предоставят услуги на по-ниска цена, тъй като те имат ресурс да мобилизират 
доброволчески труд. Трето, ЮЛНЦ могат да са полезни на по-ниско регионално ниво, 
където държавата не е ефективна да отговори на конкретните нужди на гражданите. 
Общественополезната функция на ЮЛНЦ дава сериозни аргументи в подкрепата на 
въвеждането на данъчни облекчения върху тяхната дейност. Чрез дейността си те 
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облекчават и разходите на държавния бюджет като предоставят услуги от 
компетенцията на държавата. 
От друга страна, има и аргументи против облекченията за ЮЛНЦ2. Твърди се, че не е 
функция на правителството да стимулира определени лични разходи (като 
дарителството например) за сметка на други, тъй като по този начин се изкривява 
личния избор на гражданите. Този довод, обаче, остава спорен, тъй като има редица 
други примери за оказване на преференциално третиране чрез държавната политика на 
определени сектори или групи от граждани за сметка на други с цел да се стимулира 
икономическото развитие или да се засили социалната кохезия. По силата на същите 
аргументи би трябвало ЮЛНЦ да не бъдат изключвани априори от кръга на 
потенциални организации, подкрепяни от държавата. Друг аргумент срещу данъчните 
облекчения върху дарителството, които да стимулират дейността на ЮЛНЦ, е, че тези 
облекчения биха имали регресивен характер. С други думи те биха облагодетелствали 
предимно хората с по-високи доходи, тъй като е логично и по-вероятно те да са 
способни да отделят средства за дарения в по-голяма степен. Въпросът за социалната 
справедливост на прогресивността на данъчното облагане не е получил ясно 
разрешение в икономическата теория. На практика, обаче, тенденциите са все повече да 
се залага на пропорционалното данъчно облагане, което в общия случай намалява 
силата на този аргумент против данъчните облекчения за дарителството. 
Потенциалната държавна подкрепа за дарителството следва от факта, че то е един от 
основните източници на приходи за ЮЛНЦ. Според едно скорошно изследване на 
MBMD, поръчано от БЦНП3, около 23%-26% от всички неправителствени организации 
са зависими от приходите от дарителство както от фирми, така и от физически лица. Те 
също така формират около 14% от общия бюджет на тези организации. Друг важен 
източник на приходи се оказва стопанската дейност, формираща 17% от общите 
постъпления. По тази причина по-нататък ще разгледаме и варианти за подкрепа на 
ЮЛНЦ чрез облекчаване данъчното третиране на стопанската им дейност. Тези 
облекчения са важни от гледна точка на осигуряването на финансовата 
самостоятелност на ЮЛНЦ и създаването на благоприятни условия за мобилизиране на 
вътрешни ресурси. Тяхното относително значение за дейността на ЮЛНЦ трябва да се 
заздрави с цел да се намали зависимостта от международните донори, които иначе 
представляват най-големия източник на приходи за неправителствените организации – 
около 40%. Това преструктуриране на приходите е също така необходимо и поради 
регистрираното отдръпване на международното финансиране за ЮЛНЦ в страните от 
Централна и Източна Европа. 
Останалите източници на приходи по относителното им значение са членския внос, 
трансфери между самите ЮЛНЦ, субсидиите от държавните и местни бюджети и 
благотворителни дейности. Наличието на субсидии от държавата, в случай че са 
достатъчни и достъпни за целия сектор, би ограничило  необходимостта от 
допълнително стимулиране чрез данъчни облекчения. Със закона за държавния бюджет 
за 2006 г. са предвидени 14.4 млн. лв. за субсидии за ЮЛНЦ от републиканския 
бюджет (0.2% от общите разходи). Практиката, обаче, показва, че тази форма на 
подкрепа от страна на държавата е като цяло неефективна поради недостатъчна 
прозрачност на разпределението на средствата, а също така и не покрива в достатъчна 
степен нуждата от ресурси. По структура на източниците на приходи ЮЛНЦ в 
България се различават съществено от повечето страни от западна Европа. 

                                                 
2 Evaluating Tax Incentives for Donations to Public Benefit Organizations; Paul Bater, May 2000 г. 
3 Проучване на практиките на управление в България; MBMD, БЦНП, Декември 2005 г. 



Дарителската дейност в тези страни в повечето случаи надхвърля 20% от общите 
приходи на нестопанските организации4. В това отношение най-напред са Швеция, 
Норвегия и Полша, където даренията осигуряват 47%-54% от общия бюджет на 
ЮЛНЦ. В същото време държавната подкрепа също е значително по-силна като 
държавния бюджет обикновено финансира около 25% от дейността на ЮЛНЦ. Най-
високи субсидии от държавата за тези организации има в Ирландия и Белгия, където те 
формират над 65% от приходите им. 

Дарителството в България 

Обща информация 
Според изследване на Фондация “Помощ за благтворителността в България” (ФПББ) от 
2006 г.5 даренията в България са предимно насочени към нуждаещи се лица, както и 
към социално значими институции като училищата или домовете за социално слаби. 
ЮЛНЦ, доколкото те самите участват в предоставянето на услуги към този кръг, са по-
назад като получатели на дарителски средства. През 2005 г. те са привлекли средно 
около 22.5% от дарените средства от фирми и частни лица. Хуманните каузи се 
нареждат като най-важни за привличането на дарения. Най-голям дял съответно имат 
даренията за деца без родители или с физически увреждания, както и към бездомните и 
социално слабите хора. От друга страна ФПББ отбелязва, че международните донори, 
които формират по-голямата част от бюджета на ЮЛНЦ, се ориентират в по-голяма 
степен към проекти, които стимулират развитието на обществото и подобряват 
околната среда. Екологични проекти от друга страна привличат най-нисък интерес от 
българските дарители. 
Именно целта, за която ще се изразходват дарените средства, представлява и най-
важният фактор при взимането на решение за правене на дарение. Важна е оценката на 
дарителите за значимостта на проблема и в по-малка степен личната обвързаност с 
него. До голяма степен значение има също и способността на търсещите средства да 
представят своята кауза, тъй като добрата обосновка на проблема се нарежда сред най-
важните причини при привличането на средства както от корпоративните донори, така 
и от частните лица. От обратната гледна точка липсата на доверие е основна пречка за 
даряването на средства. От тази страна за ЮЛНЦ е важно да стимулират доверието 
като поддържат максимална прозрачност във финансовите операции и добра отчетност 
при изпълнението на проектите си. На второ място като проблем пред дарителството се 
оказва лошото финансово състояние на фирмите, което не е учудващо като се има 
предвид сравнителната изостаналост на страната като доход на глава от населението 
спрямо сраните от ЕС например. Трябва да се отбележи, че това е проблем, който е 
извън възможностите на ЮЛНЦ да бъде решен и съответно те трябва да се приспособят 
към съществуващите условия. Естествено, нагласата за извършване на дарения се 
оказва по-голяма сред големите фирми, които също така показват и по-голяма 
запознатост с възможностите за получаване на данъчни облекчения при дарение. 
Липсата на достатъчно данъчни облекчения се нарежда на трето място като пречка 
пред дарителството като това се оценява като проблем от около 33% от фирмите-
дарители. От страна на физическите лица данъчните стимули имат дори още по-ниско 
относително значение за дарителската им дейност като донякъде това може да е 
резултат от по-ниска осведоменост на гражданите за тяхното наличие. Едва 4% от 
                                                 
4 European Civil Society, Wealth and Private Philanthropy; Graham Davies, Септември 2005 г. 
5 Благотворителността в България през 2005 г.; Фондация “Помощ за благотворителността в 
България”, Януари 2006 г. 



частните лица декларират познание на съществуващите данъчни разпоредби в тази 
област. Потенциално това означава, че облекченията върху данъчното третиране на 
дарителството може и да не окажат съществен ефект върху обема на даряваните 
средства. Този факт, обаче, не би трябвало да се интерпретира като аргумент срещу 
търсенето на промени в данъчния режим, тъй като той все пак се явява един от двата 
най-важни фактора, върху които ЮЛНЦ са способни да оказват влияние с цел 
стимулиране на дарителството. 

Данъчна рамка6

Данъчните облекчения за дарителството са регламентирани в Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за облагане доходите на физическите лица 
(ЗОДФЛ), а съществуват и специални разпоредби при даряването на имущество в 
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). В общия случай, разходите на фирмите за 
дарения се облагат с данък при източника в размер на 10%. ЗКПО предвижда редица 
случаи, в които даренията се освобождават от данък върху източника като слага 
ограничението, че размерът на дарението не трябва да е по-голям от 10% от печалбата 
преди преобразуването за данъчни цели. Кръгът от случаи включва главно институции 
със социални функции в областта на културата, образованието или здравеопазването, 
както и физически лица – с физически увреждания, пострадали от бедствия или 
социално слаби. Даренията за ЮЛНЦ, регистрирани като извършващи 
общественополезна дейност, също са освободени от данък при източника до посочения 
лимит. В същото време дарения за организации, подпомагащи културата по Закона за 
Меценатството, се освобождават от данък върху източника, ако са до 15% от 
финансовия резултат. Даренията за “Фонд за лечение на деца” се признават до 50% от 
финансовия резултат. 
Същите разпоредби важат и за физическите лица като при тях горният лимит на 
размера на дарението, което се освобождава от данък при източника, се изчислява на 
базата на годишния доход преди намалението му с нормативно признатите разходи. 
Има известна разлика в допустимия кръг на бенефициенти по ЗОДФЛ, за които се 
допускат данъчни облекчения, спрямо разпоредбите в ЗКПО, като по ЗОДФЛ освен 
ЮЛНЦ в обществена полза, субекти, които като получатели на дарения дават право на 
своите дарители да ползват данъчно облекчение са включени и юридическите лица, 
които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, 
научноизследователски, образователни и спортни цели. Въпреки това идеята на закона 
остава същата като се стимулират дарения за социално слаби групи от хора и 
институции, оказващи социално значими услуги. 
Преференциалното третиране на дарения за “Фонд за лечение на деца” и за 
организации по Закона за меценатството следва да се разбират като целенасочена 
политика на държавата за стимулиране дейността на тези организации. Все пак трябва 
веднага да се отбележи, че тук има място за усъвършенстване на законодателството, 
тъй като държавната политика в определена сфера трябва да предоставя равни условия 
на всички организации в нея. Съответно режимът на специфичните данъчни 
облекчения трябва да допуска група от организации, които да се възползват от тях, а не 
конкретни фондове. 
ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, както и организации, регистрирани по реда 
на Закона за Меценатството, са освободени от дължим данък по ЗМДТ, когато 
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получават имущество чрез дарение. Всички други организации са задължени да платят 
съответния данък при придобиването на имущество. 
По данни на ФПББ повече от 62% от фирмите в България са давали дарения през 2004 
г.7 За физическите лица този дял е оценен на 50%. В същото време данни на 
Националната агенция по приходите показват значително по-нисък брой на дарителите 
в страната – за 2003 г. 1522 фирми и 6060 физически лица са декларирали разходи за 
дарения. Броят им нараства значително спрямо предходната година, което може да се 
дължи на стабилното подобрение на икономическата ситуация за период от няколко 
поредни години. При физическите лица растежът на броя дарители е дори още по-
впечатляващ, но той се дължи по-скоро на административни фактори – от 2003 г. бе 
разрешено и на физически лица с доходи от трудови и приравнени на тях 
правоотношения да ползват данъчни облекчения за направени дарения. Разликата в 
данните на НАП и ФПББ вероятно е в резултат на това, че не всички дарители може да 
обявяват направените дарения за данъчни цели. Това трябва да важи с особена сила за 
физическите лица, защото се оказва, че едва 4% от хората са информирани за 
възможността да ползват данъчни облекчения срещу направените от тях разходи за 
дарения. 

Брой дарители, декларирали разходите  си за дарения 
за данъчни цели
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Прави впечатление, че увеличението на размера на дарените средства за 2002 г. и 2003 
г. се дължи изцяло на по-големия брой дарители. Средният размер на дарението за тези 
две години остава почти непроменен като дори леко намалява. От НАП няма данни за 
разходите за дарения на физическите лица, но те могат да се изчислят като се използват 
данните на MBMD за относителното съотношение на даренията от физически лица и 
фирми в общия бюджет на ЮЛНЦ. Растежът на даренията през 2003 г. се забелязва и в 
относително изражение, ако се съпоставят данните с нивото на БВП. Съпоставката в 
международен план очаквано показва, че дарителството в България е значително по-
слабо развито отколкото в Западна Европа и дори отколкото бившите социалистически 
страни от Централна Европа. За 2003 г., когато е отбелязан пик в дарителската дейност, 
се доближаваме до нивото на Италия, но все пак изоставаме. 
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Прави впечатление, че нивото на ползваните данъчни облекчения, подобно на размера 
на самите дарения, варира значително. В общия случай ползваните облекчения за 
физически лица са по-високи от ползваните облекчения за фирми. Общото им ниво 
остава относително ниско като дял от общите приходи на консолидирания бюджет – 
0.06% за 2003 г. и 0.02% за 2004 г. Намалението през последната година се дължи на 
значителен спад на ползваните данъчни облекчения по ЗОДФЛ, които намаляват почти 
хиляда пъти. Не се наблюдава стабилна връзка между нивото на данъчните стимули и 
размера на даренията, което може да означава, че предоставянето на по-високи 
облекчения може и да не доведе до положителен ефект върху размера на даренията. 

Международна практика8

В международен план няма единно утвърдила се практика за данъчно третиране на 
ЮЛНЦ и по-специално на даренията за тях. Важно е да се отбележи, че в повечето 
страни значението на нестопанските организации като една важна част на 
гражданското общество е признато от закона и съответно се предвиждат данъчни 
                                                 
8 Tax Treatment of Non-profit Organizations and Tax Benefits for Donors, draft; БЦНП, 2006 г.; 

NPO Legislation in Central and East Europe; Douglas Rutzen, Michael Durham and David Moore, МЦНП, 
2004 г. 



облекчения за тяхната дейност, както и за източниците им на приходи, включително 
дарителството. Практическият опит относно нуждата за осигуряване на тяхната 
финансова устойчивост чрез разнообразяване на приходната им база, обаче, постепенно 
са наложили редица изводи по отношение на оптималната данъчна рамка за ЮЛНЦ, но 
ние ще се спрем най-вече на тези, които засягат стопанската дейност на ЮЛНЦ и 
дарителството. 
На първо място се препоръчва освобождаване на стопанската дейност или на част от 
нея от данък печалба, тъй като тя формира една съществена част от приходите на 
ЮЛНЦ. В повечето държави се допуска нестопански организации да извършват 
стопанска дейност, но само при определени условия с цел все пак да се запази 
принципа за класифицирането на тези лица като нестопански. Изключение правят 
Македония и Литва, където ЮЛНЦ нямат право да извършват пряко стопанска дейност 
и за целта трябва да учредят отделно търговско дружество, което се третира по общия 
ред на съответните данъчни закони. Изваждането на стопанската дейност на ЮЛНЦ от 
обхвата на данъчното облагане, разбира се, поражда риска за държавата, че това ще се 
превърне във вратичка за избягване плащането на данък. По тази причина редица 
страни налагат рестрикции за видовете организации, които могат да бъдат освободени 
от данък печалба. Сравнително облекчен режим има в държави като Германия, Англия, 
Полша и Словения, които не облагат печалбата на ЮЛНЦ, в случай че бъде използвана 
за общественополезна дейност. Сравнително подобен режим има и в Латвия, където 
доходите от стопанска дейност не са обект на данък печалба, ако дейността е свързана с 
главните цели на организацията. Тогава се смята, че е налице “свързана стопанска 
дейност”, докато във всички останали случаи резултатът от стопанската дейност се 
облага с данък. Унгария прилага същия принцип, но допуска и допълнително 
облекчение като определен дял от печалбата от несвързана стопанска дейност също се 
освобождава от данък печалба. Други държави като Чехия, Германия, Франция, 
Италия, Румъния, Сърбия и др. също предоставят облекчения за стопанската дейност на 
ЮЛНЦ до определен размер и при наличие на определени условия като свързаност, 
общественополезна дейност, липса на финансов интерес от мениджмънта или 
ненарушаване на конкуренцията на пазара. Цялата печалба от стопанска дейност е 
освободена от данък в Хърватска и в Босна и Херцеговина, при положение, че не се 
изкривява пазарната конкуренция. В другата крайност, наред с България, са страни като 
Холандия, Албания и Словения, които не предвиждат облекчения за резултата от 
стопанската дейност на ЮЛНЦ. 
На второ място, в международната практика се използват данъчни облекчения за 
стимулиране на дарителството. Практиката показва, че по-рядко се използват данъчни 
кредити в определена сума като страните, в които те се прилагат са Франция, Унгария и 
Латвия. Общоприетата форма на данъчни облекчения е да се допусне намаление на 
облагаемия резултат на дарителя с определена част от размера на дарението 
(приспадане). Този режим има значение при наличието на прогресивна данъчна 
система, тъй като след прилагането на данъчното облекчение е възможно 
организацията-дарител да попадне в етаж с по-ниска данъчна ставка. В повечето страни 
се налага някакъв максимален процент от общата печалба, до който размер може да се 
ползва намаление на данъчното задължение при благотворителна дейност. В Босна и 
Херцеговина, Сърбия, Македония, Чехия, Полша и др. дарителите, които могат да 
ползват данъчни облекчения, трябва да насочват средствата само към строго определен 
кръг от дейности. В други страни като Унгария, Ирландия и др. кръгът на възможните 
бенефициенти на даренията е ограничен от закона за целите на ползването на данъчни 
облекчения. Някои от по-развитите страни като Холандия, Ирландия и Финландия 
залагат също и минимален размер на дарението, срещу което се отпускат данъчни 



стимули. В повечето случаи режимът за отпускане на данъчни облекчения за дарения 
от физически лица е същия като при фирмите – допуска се намаление на облагаемия 
доход с размера на дарението до определен максимален процент от дохода. Освен 
Холандия и Ирландия, Чехия също предвижда минимален размер на дарения, за да 
може донорът да се ползва данъчните стимули. От друга страна, държави като Босна и 
Херцеговина, Финландия и Сърбия не предвиждат облекчения за физически лица-
дарители. 

Оценка на ефекта от промени в данъчното третиране на 
даренията и приходите от стопанска дейност на ЮЛНЦ 
Предходният раздел целеше да покаже съществуващата данъчна рамка за дейността на 
ЮЛНЦ и да идентифицира възможни начини за нейното подобрение. Аргументите за 
социалното значение на ЮЛНЦ, обаче, не са достатъчна обосновка за прилагането на 
такива промени. Необходим е също така и анализ на ефекта им както върху дейността 
на ЮЛНЦ, така и върху държавния бюджет. Именно това е целта на настоящето 
изследване, което по-долу ще се съсредоточи върху няколко основни варианта за 
подобрение на данъчната среда за нестопанските организации – засилване на 
облекченията за дарители по ЗКПО, ЗОДФЛ и ЗМДТ, въвеждане на закон от типа “1 
процент”, както и освобождаване на свързаната стопанска дейност на ЮЛНЦ от 
корпоративен данък. Анализът ще се опре на наличните данни за обема на даренията от 
2004 г. и съответно количественият ефект ще бъде измерен при предположение, че 
промените са били приложени през тази година. Опитите да се екстраполират данните 
до сегашния момент предвид краткия исторически ред биха въвели допълнителна 
грешка в изчисленията без в същото време съществено да променят относителното 
значение от тези стъпки за бюджета и ЮЛНЦ. Оценката за влиянието им върху 
държавния бюджет ще се базира на очакваната загуба на приходи или увеличаване на 
разходите, а значението за ЮЛНЦ ще се измери чрез очакваното увеличение на техните 
постъпления. 
За тази цел е необходимо предварително да се направи оценка на общите приходи на 
ЮЛНЦ. Използвани са два отделни метода за определяне на тяхната стойност: 

 При първия метод за изходна точка е използвана структурата на приходите на 
ЮЛНЦ според изследването на MBMD9, както и данни за техния размер според 
различни източници: 

 от НАП за приходите от корпоративен данък от ЮЛНЦ – предполага се, 
че събираемостта на тези приходи е равна на общата събираемост на 
корпоративния данък (предполага се около 60%), за да се достигне до 
теоретична стойност на общия дължим данък от ЮЛНЦ. Към тази 
стойност се прилага ставката по данъка (19.5%), което дава и общата 
печалба на ЮЛНЦ от стопанска дейност. Този резултат на практика 
представлява прихода на организациите от стопанска дейност, който те 
могат да използват за постигане на основните си цели. Този приход 
съставлява 17% от общите приходи на ЮЛНЦ, от където лесно може да 
се изчисли и общия им бюджет. По този метод общите приходи на 
ЮЛНЦ възлизат на 91.7 млн. лв. 

 Прилагането на същата процедура, използвайки данните на ФПББ10 за 
размера на чуждестранния донорски капитал – 20 млн. евро, води до 
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оценка на общите приходи на ЮЛНЦ от 100 млн. лв. Тази оценка може 
да бъде завишена, тъй като ЮЛНЦ едва ли са единствения бенефициент 
на чуждестранните дарители. 

 Аналогично, направените разходи на републиканския бюджет за ЮЛНЦ 
през 2004 г. – 3.752 млн. лв.11, дават за резултат общ приход от 47 млн. 
лв., докато декларираните разходи за дарения на фирми и частни лица по 
данни на НАП водят до значително по-ниска оценка – 26.6 млн. лв. 

Оценките на база на вътрешните дарения биха могли да се пренебрегнат, тъй като не 
отчитат даренията, които не са декларирани за данъчни цели. От друга страна, 
разликата между останалите три оценки може да се дължи и на статистическа грешка. 

 При втория метод за изходна точка са използвани данните от MBMD за общите 
приходи по видове организации и за процентното разпределение на ЮЛНЦ по 
съответни доходни групи12. Основното предположение в този случай е, че 
средният доход на ЮЛНЦ в дадена доходна група е равен на средната стойност 
на долната и горната й граница. Данни за общия брой на ЮЛНЦ са взети от 
Централния Регистър към Министерството на правосъдието, както и от Каталога 
на неправителствените организации на Фондация Ресурсен Център. По този 
метод, размерът на общите приходи варира в зависимост от предположението за 
средния доход на организациите в най-високата доходна група. Една 
реалистична средна оценка за общите приходи в случая е около 420 млн. лв. 

Разликата в оценките спрямо двата метода може да се дължат на факта, че първият 
метод се базира главно на източници на приходи, които са достъпни на ограничен кръг 
ЮЛНЦ, изпълняващи само определени общественополезни дейности. Вторият метод 
покрива също и ЮЛНЦ в частна полза, както и тези, които не са регистрирани в 
Централния Регистър към Министерството на Правосъдието. Не е ясно, обаче, доколко 
актуални са използваните данни за броя на ЮЛНЦ и дали всички организации от базата 
данни са действащи, реализират приходи и т.н. По тези причини оценките по-нататък 
ще предполагат, че общите приходи на ЮЛНЦ за 2004 г., получени по първия метод са 
по-реалистични, т.е. те възлизат на около 100 млн. лв. 

Данъчни облекчения за дарители 

Увеличение на данъчното облекчение по ЗКПО от 10% на 15% 
Разходите на фирмите за дарения могат да се използват за намаляване на финансовия 
резултат в размер на максимум 10% от него, ако са направени в полза на лица или 
дейности, посочени в ЗКПО. В този кръг влизат само ЮЛНЦ, регистрирани като 
извършващи общественополезна дейност и съответно само те и техните дарители ще 
реализират потенциална полза от увеличението на допустимия таван на облекчението. 
Освен това е очевидно, че ако даренията на фирмите са по-малки от 10%-ия таван, то 
неговото увеличение на 15% няма да стимулира по-големи дарения. 
Положителен ефект върху размера на даренията ще има, само ако те са били равни или 
по-големи от наложеното ограничение върху допустимото намаление на финансовия 
резултат. Националният статистически институт не публикува официални данни за 
размера на печалбата в икономиката. По тази причина се налага да се използва 
наличната от Министерството на финансите информация за платения данък печалба от 
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фирмите през съответната година, както и предположение относно процента на 
събираемост на данъка. Този метод предполага облагаема печалба от около 8.3 млрд. 
лв. през 2004 г., т.е. даренията на фирмите представляват едва 0.1% от техния годишен 
финансов резултат. При това положение едва ли може да се очаква, че увеличаването 
на допустимото финансово облекчение до 15% от облагаемата печалба ще има изобщо 
някакво влияние върху размера на направените дарения. По същата причина 
държавният бюджет няма да понесе никакви загуби от такава мярка, но естествено и 
ЮЛНЦ няма да реализират полза. Аналогично стоят нещата и в случая на данъчните 
облекчения за дарения по ЗОДФЛ. Облагаемият доход само на базата на трудовите и 
приравнените им правоотношения възлиза на около 8.5 млрд. лв. за 2004 г. на базата на 
данните на НСИ за средната работна заплата за годината и броя на наетите лица. 
Даренията на физическите лица съответно достигат 0.08% от техния облагаем доход и 
също няма да бъдат повлияни от повдигането на максималния таван за намалението му 
след даряването на средства. Разбира се, това не изключва наличието на дарители, 
които даряват повече от 10% от облагаемия си доход и увеличението на облекчението 
по ЗКПО или ЗОДФЛ би трябвало да стимулира благотворителната им дейност. 
Данните, обаче, предполагат, че това трябва да са единични и изолирани случаи, а на 
агрегирана база може спокойно да се заключи липсата на положителен ефект от 
подобна мярка. 

Намаление на финансовия резултат със 150% от размера на 
дарението 
По различен начин ще изглеждат нещата при положение, че законът допусне 
финансовия резултат да бъде намален със 150% от размера на направеното дарение. 
Както видяхме по-горе, в огромното мнозинство от случаите не би трябвало да се 
достигне законовия лимит от 10% от облагаемата печалба дори и в случай, че за разход 
се признае увеличения размер на дарението. При това положение фирмите-дарители ще 
могат да платят по-нисък данък върху техния доход след приспадането на разходите за 
дарение. Тази мярка реално ще стимулира благотворителната дейност, тъй като ще 
предостави свободни средства на бизнеса, които ще могат да бъдат използвани за 
увеличаване размера на даренията. Предположението, което ще се използва, за да се 
оцени количествено този ефект, е, че дарителите ще увеличат дарените средства 
дотолкова доколкото финансовата им печалба след облагане с данък да остане 
непроменена в сравнение с първоначалната ситуация. Оказва се, че резултатът пряко 
зависи от ставката на корпоративния данък като винаги ще е налице увеличение на 
даренията при разумни стойности на ставката. При това връзката между ставката по 
данъка и стимула за дарителството е положителна или колкото по-висока е тя, толкова 
повече ще се увеличат средствата за дарения с прогресивен темп. Границата се достига 
при ставка от 67% или по-висока, при която фирмите на практика ще спрат да отделят 
средства за дарения. 



Ефект върху дарителството при признаване на разход на 
150% от размера на дарението
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При настоящата ставка на данъка размерът на даренията трябва да се увеличи с около 
13.8%. Трябва също да се има предвид, че ЮЛНЦ няма да се облагодетелстват с целия 
размер на увеличените донорски средства, тъй като те са бенефициенти на около 26% 
от даренията на фирмите, за които може да се ползва данъчно облекчение по реда на 
ЗКПО. Съответно ефектът от тази мярка за ЮЛНЦ ще възлезе на около 20.7 хил. лв., 
което представлява 0.021% от общите им приходи. Тази полза ще засегне само ЮЛНЦ, 
регистрирани по съответния ред като извършващи общественополезна дейност, тъй 
като в противен случай фирмите-дарители ще трябва да начислят и платят данък при 
източника върху направеното дарение. Загубата за бюджета ще се определи от по-
ниския размер на облагаемата печалба след увеличението на признатите разходи за 
дарение. Тази загуба ще възлезе на 79.8 хил. лв. или 0.001% от приходите на 
консолидирания бюджет. 

Освобождаване на свързаната стопанска дейност от 
корпоративен данък 
В България Законът за ЮЛНЦ поставя изрични ограничения спрямо стопанската 
дейност, която тези организации могат да извършват. Разрешена е само свързаната 
стопанска дейност, която допълва основната дейност на нестопанската организация. 
Това значително улеснява задачата, защото означава, че целият финансов резултат на 
ЮЛНЦ няма да бъде обект на облагане с корпоративен данък. По данни на 
Националната агенция по приходите платеният данък печалба от ЮЛНЦ за 2004 г. се е 
равнявал на 1.8 млн. лв. Тези средства ще постъпят директно като доход на 
нестопанските организации при положение, че стопанската им дейност е освободена от 
задължението за корпоративен данък. Общите приходи на ЮЛНЦ по този начин ще се 
увеличат с 1.83%. Загубите за бюджета в случая ще са равни на ползите за ЮЛНЦ – 1.8 
млн. лв., което възлиза на 0.012% от общите приходи на консолидирания бюджет за 
2004 г. Възможно е също да има и положителен ефект от намалението на данъчното 
облагане върху стопанската активност на ЮЛНЦ, но той би бил по-скоро нищожен, тъй 
като това е извън основната им дейност. 
Въвеждането на необлагаем праг за приходите от стопанска дейност вместо те да се 
освободят изцяло от корпоративен данък ще намали положителния ефект върху 



дейността на ЮЛНЦ и обратно – ще намали отрицателния ефект за бюджета. За 
количествена оценка на този ефект е необходима информация за разпределението на 
печалбата на различните нестопански организации по различните доходни групи. Ако 
се приеме за коректно прилагането на дяла от приходите от стопанска дейност към 
разпределението на ЮЛНЦ по доходни групи (според резултатите от изследването на 
MBMD за БЦНП от 2005 г.13), то преобладаващата част от тези организации (около 
87%) реализират печалба от стопанска дейност до 34 хил. лв. Не е ясно, обаче, дали 
общата печалба на сектора е равномерно разпределена по доходните групи или е 
съсредоточена в някой конкретен диапазон. Единственото работещо предположение е, 
тя да е равномерно разпределена, което ще означава, че необлагаем праг от 34 хил. лв. 
ще осигури положителен ефект за приходите на ЮЛНЦ от около 1.6 млн. лв. Свалянето 
на необлагаемия праг двойно до 17 хил. лв. ще остави 77% от фирмите и от общата 
печалба в неговия обхват, като съответно приходите на ЮЛНЦ ще се увеличат с 
приблизително 1.4 млн. лв. 

Ефект от въвеждането на праг за освобождаване 
стопанската дейност на ЮЛНЦ от корпоративен данък
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Въвеждане на законодателство от типа “1 процент” 
Законодателството от типа “1 процент” е модерен вид на преференциално третиране на 
определен кръг от ЮЛНЦ и беше въведено за пръв път в Унгария в края на 1996 г. По-
късно подобен род режим се приложи и в Словакия, Румъния, Литва и Полша. В Полша 
трансферът на средства се осъществява директно от данъкоплатеца, а те му се 
възстановяват от данъчните власти след подаване на данъчната декларация и проверка 
на действителността на декларираните данни. Една примерна дефиниция за “1 
процент” законодателството е, че то: 

представлява форма на преразпределение на държавни средства от хората. 
Процесът включва анонимни “дарения” до определен кръг бенефициенти от 
значителен брой хора, който се администрира от държавата, но без нейната 
класическа роля за разпределението на средствата. В същото време 
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неправителствените организации са свободни да използват средствата по законен 
начин според конкретните си нужди и желания.14

В повечето случаи само физическите лица могат да се ползват от тези правила, като 
само Словакия разрешава и на фирмите да пренасочват съответна част от платения от 
тях данък към ЮЛНЦ15. Кръгът от бенефициенти е различно определен в различните 
държави, но в общия случай това са всички видове ЮЛНЦ, религиозни организации 
или публични институции, занимаващи се със социално значими дейност като култура, 
образование и здравеопазване. В допълнение се налагат и различни критерии, за да 
могат съответните организации да получават средства по тази схема. С цел прозрачност 
и контрол те са задължени да оповестят публично начина, по който са изразходвани 
средствата. Администрирането на този режим е решен най-често чрез създаването на 
специален регистър на допуснатите организации към съответния съд (Словакия, 
Полша). ЮЛНЦ в Унгария и Литва получават средствата от бюджета до края на 
ноември месец на съответната година, през която се подават данъчни декларации. В 
Словакия бюджетът превежда средствата до края на юни. 
Предимството на тази система за ЮЛНЦ е, че всички данъкоплатци могат да 
допринесат за финансирането на тяхната дейност, докато дарителството обикновено е 
достъпно само за хората с по-висок доход. Освен това се стимулира участието на 
гражданите в решението за разпределението на средствата от данъци, което отговаря на 
принципа, че структурата на бюджетните разходи трябва да отразява предпочитанията 
на данъкоплатците относно количеството на предоставяните публични услуги. Така се 
премахва и влиянието на частни интереси при определяне на организациите, които ще 
получат субсидии от републиканския бюджет, тъй като се предполага, че тези субсидии 
ще бъдат прекратени. Все пак някои автори твърдят, че законите “1 процент” са само 
допълнителен източник на приходи за третия сектор и не трябва да служат като 
аргумент за намаляване на държавната подкрепа16. Практиката поне в Унгария показва, 
че правителството продължава да планира и отпуска субсидии за ЮЛНЦ, макар и в 
намален размер (наполовина)17. Като недостатъци на системата се посочват високите 
административни разходи, както и липсата на информация за гражданите, на базата на 
която те да направят обосновано решение за пренасочването на платения от тях данък. 
В допълнение се твърди, че има вероятност въвеждането на този тип законодателство 
да замени частните дарения, тъй като дарителите може да решат, че с пренасочването 
на своя данък са допринесли достатъчно за благотворителната дейност. От друга 
страна, “1 процент” законодателството не представлява дарение в класическия смисъл 
на понятието, а също и не влияе на размера на данъчното задължение на лицата и на 
разполагаемия им доход, а съответно и на способността им да заделят средства за 
дарителска дейност. Няколко изследвания по въпроса в Унгария показват, че по 
принцип не се забелязва отрицателен ефект върху размера на даренията, въпреки че за 
отделни ЮЛНЦ това може да се окаже факт18. 
Оценката на ефекта от прилагането на закон “1 процент” в България критично зависи 
от конкретните параметри на системата. Важни елементи са процентът на допустимото 
разпределение на средствата, начина на администриране – задължения на данъчните 
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власти, регистрация на ЮЛНЦ, както и обхвата на допустимите бенефициенти и на 
допустимите данъкоплатци, които могат да ползват правото за пренасочване на данъка 
върху дохода си. 
За целите на анализа ще се приеме, че българският вариант ще заимства 
характеристики, както от словашката, така и от унгарската система, а именно: само 
физически лица ще имат правото на преразпределение на данъка върху дохода си, а 
кръгът от бенефициенти ще включва единствено ЮЛНЦ в обществена полза. Този кръг 
ще бъде администриран чрез вписването им в специален регистър, който на практика 
ще съвпада с вече уредения Централен Регистър към Министерството на правосъдието. 
Данъчната администрация ще има задължението само да проверява дали заявките за 
преразпределение на средства са насочени към организации от този списък. Освен това 
данъчната администрация ще трябва да превежда средствата по банковите сметки на 
бенефициентите и да ги уведомява за направените трансфери. Данъкоплатците, 
наредили преразпределение на платения данък, също ще бъдат уведомявани от 
данъчните власти за изпълнението на тяхната воля. За улеснение ще се използва 1% 
като единствен възможен размер на преразпределените средства, вместо това да е 
допустимия максимум. 
Остойностяването на една част от ефектите се базира на съответните оценки, направени 
постфактум, за Словакия или съответно Унгария. Така например, разходите на 
данъчните власти по администриране на системата за Словакия са изчислени на 875 
хил. евро19, в които се включват разходите за допълнителен труд, за изпращане на 
съответните уведомителни писма до бенефициентите и данъкоплатците, за банковите 
преводи, както и за необходимите промени в информационната система. В настоящия 
анализ тази оценка е използвана директно, но с известни корекции. На първо място, те 
засягат относителното население на Словакия или България, тъй като 
административните разходи ще са свързани с броя на декларациите, които трябва да се 
обработят. По същата причина техният очакван размер е намален, тъй като за разлика 
от Словакия фирмите няма да имат право да разпределят платения от тях данък към 
ЮЛНЦ. На второ място ценовото равнище и цената на труда в Словакия са по-високи 
отколкото в България, което също трябва да се отчете. Важно е да се отбележи, че 
корекцията за относителната разлика в нивото на заплатите има съществено значение 
за оценката на административните разходи – около 1 млн. лв. Разходите на ЮЛНЦ за 
информационна кампания и привличане на средства също са заимствани от словашкия 
опит20. 
Не са предвидени разходи за администриране на регистъра за допустимите 
бенефициенти, тъй като на практика той вече съществува и въвеждането на системата 
няма да представлява допълнителна тежест. Други допускания, направени на базата на 
наличните данни за чуждестранния опит, са: 

 дяла на данъкоплатците, които ще се възползват от правото на преразпределение 
– 33% в Унгария21, в Словакия този дял е между 25%-30%22; допълнително 
предположение е, че тези данъкоплатци ще бъдат равномерно разпределени по 
подоходни групи. Поради стеснения кръг от възможни бенефициенти на 
програмата, предположението за нивото на този дял е занижено до 20%. Важно 
значение за реалната стойност на този дял биха имали фактори като успеха на 
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информационната кампания, както и административните трудности за подаване 
на заявление; 

 дяла на валидните заявления за преразпределение на платените данъци – 90% 
(Унгария)23; 

 че няма отрицателен ефект върху дарителството (Унгария);24 
 важно допускане също предполага, че няма да се спре държавната подкрепа за 
ЮЛНЦ. 

Загубата на приходи от данък върху дохода на физическите лица за бюджета от 
въвеждането на закона “1 процент” ще възлезе на 2.2 млн. лв. (0.01% от общите 
приходи на консолидирания бюджет) като се има предвид постъпленията от този данък 
за 2004 г. – 1.2 млрд. лв. по данни на Министерството на финансите, както и 
предположенията за дяла на валидните заявления и броя на данъкоплатците, които ще 
се възползват от своето право. Административните разходи за бюджета се оценяват на 
505.3 хил. лв. годишно. 
Приходите за ЮЛНЦ ще се равняват на същия размер като загубите на бюджета, тъй 
като те ще са единствените допустими бенефициенти от системата. Така те ще възлязат 
на 2.2% от общите приходи на ЮЛНЦ, което е доста над опита на Унгария, където този 
дял е 0.6%25. В допълнение ЮЛНЦ ще регистрират разходи за информационна 
кампания в размер общо на 750 хил. лв. Трябва да се очаква, че разходите за публични 
кампании ще могат постепенно да намалеят в последващи години, тъй като 
данъкоплатците вече ще бъдат информирани за новите си права. При положение, че се 
запази нивото на държавните субсидии, то общият ефект върху ЮЛНЦ през първата 
година от прилагането на закона ще възлезе на 1.5 млн. лв. или 1.5% от общите им 
приходи. 

Прилагане на законодателство “1 
процент” (хил. лв.) 

режимът засяга 
физически лица

режимът засяга 
физически лица 

и фирми 

ефект за ЮЛНЦ 1495.6 3246.6 
разходи 750.0 750.0 
разходи за информационна кампания 750.0 750.0 
административни разходи 0.0 0.0 
загуби от държавни субсидии 0.0 0.0 
приходи 2245.6 3996.6 
ефект върху бюджета -2750.9 -5007.2 
приходи -2245.6 -3996.6 
разходи 505.3 1010.6 
спестяване на разходи за субсидии 0.0 0.0 
административни разходи 505.3 1010.6 

Включването и на фирмите в обхвата на данъкоплатците, имащи право да 
преразпределят платения данък, повишава забележимо ефективността на системата в 
относително изражение. Нетната полза за ЮЛНЦ достига до 3.2% от общите им 
приходи. Тя се увеличава повече, отколкото се увеличава загубата за бюджета, която в 
този случай ще нарасне два пъти до 0.03% от приходите на консолидирания бюджет. В 
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номинално изражение, обаче, загубите на бюджета превишават допълнителните ползи 
за ЮЛНЦ с около 500 хил. лв. поради допълнителните административни разходи. 

Препоръки 
Сравнителният анализ на резултатите от изследването на потенциалните мерки за 
подобряване на данъчната среда за дейност на ЮЛНЦ налага някои ясни изводи. На 
първо място може да се твърди, че увеличаването на тавана за допустимите данъчни 
облекчения по ЗКПО няма да доведе до твърде голяма парична полза за дарителите. 
Дарителската култура в страната все още не е достатъчно развита, което може би се 
дължи на проблем с доверието в ЮЛНЦ. Така или иначе, докато състоянието не се 
подобри, лимитът при дарение за намаление на финансовия резултат до 10% от него ще 
бъде повече от достатъчен. Трябва също да се отбележи, че емпиричните изследвания в 
развитите страни са разединени по отношение на връзката между размера на данъчните 
облекчения и размера на даренията. Има резултати в подкрепа на теорията, че 
даренията зависят положително от размера на данъчните облекчения, но има и 
резултати, които предполагат, че между двете няма връзка26. 

ефект върху 
ЮЛНЦ (хил. лв.)

ефект върху 
държавния 

бюджет (хил. лв.)Предлагана мярка 

приходи разходи приходи разходи

ефект върху 
ЮЛНЦ (% 
от общите 
приходи.) 

ефект върху 
държавния 
бюджет (% 
от общите 
приходи) 

Увеличение на 
данъчното 

облекчение по ЗКПО 
от 10% на 15% 

0 0 0 0 0.000% 0.000% 

Намаление на 
финансовия резултат 
със 150% от размера 

на дарението 

20.67 0 -79.8 0 0.021% 0.001% 

Освобождаване на 
свързаната стопанска 

дейност от 
корпоративен данък 

1824.66 0 -1824.66 0 1.825% 0.012% 

Въвеждане на 
законодателство от 
типа “1 процент” 

2245.59 750 -2245.59 505.31 1.496% 0.017% 

Забележка: ефектът като процент от общите приходи е на нетна база (приходи минус разходи); знак 
плюс означава увеличение както за приходите, така и за разходите, знак минус – намаление 

На второ място се вижда, че най-ефективният метод за стимулиране дейността на 
ЮЛНЦ е чрез освобождаване на стопанската им дейност от облагане с данък печалба. 
Тази мярка води до най-високи приходи за ЮЛНЦ с най-ниска относителна загуба за 
държавния бюджет. В същото време, такава мярка трябва внимателно да се прецени 
преди практическото й приложение, тъй като тя създава възможност за злоупотреби. Те 
няма да дойдат толкова от страна на ЮЛНЦ, колкото от страна на търговски компании, 
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които може да се опитат да си спестят плащането на корпоративен данък като се 
представят за нестопански организации. Не е възможно количествено да се оцени риска 
от подобно развитие по достоверен начин, но при всички положения предоставянето на 
такова сериозно облекчение от закона трябва да се съпроводи със засилен контрол от 
страна на данъчната администрация под формата на данъчни ревизии (логично 
свързани с по-високи административни разходи за бюджета). Друг вариант е 
освобождаването от данък на стопанската дейност да бъде въведено само за ЮЛНЦ в 
обществена полза. 
Въвеждането на закон “1 процент” не изглежда толкова изгодно от страна на ЮЛНЦ. 
При това то е свързано със сравнително високи разходи за държавния бюджет и с 
известен риск поради това, че е радикално нова система, която не е била прилагана 
досега. Все пак е важно да се има предвид, че значението на този режим за ЮЛНЦ ще 
се засили след първата година след като в данъкоплатците се затвърди познанието 
върху новите им права, предвидени от закона. Трябва също да се отбележи, че тези 
правила имат сериозна теоретична подкрепа, която беше посочена по-горе. Освен това 
одобрението им от страна на населението в страни като Унгария, където те вече са 
приложени, е доста високо и достига до 86%-90%27. Като цяло изглежда, че 
прилагането на този тип закон може да се окаже по-привлекателно и от 
освобождаването на стопанска дейност от облагане с корпоративен данък, защото и 
рискът от злоупотреби изглежда значително по-малък, особено ако се въведат строги 
изисквания по отношение на отчетността на ЮЛНЦ. В крайна сметка, обаче, изборът 
на един или друг модел зависи изцяло от политиката на държавата спрямо 
нестопанските организации и разбира се, от осъзнаването на официално ниво на 
необходимостта от осигуряване на финансовата им самостоятелност. 

Заключение 
В заключение може да се каже, че съществуващата в България уредба на данъчното 
третиране на ЮЛНЦ и дарителството в частност е сравнително благоприятна. Режимът 
попада между двете крайности, срещани в международната практика – на прекалено 
слаби ограничения и на прекалено строги рестрикции. В същото време не може да се 
каже, че финансовата самостоятелност на третия сектор в страната е осигурена. 
Сравнението в международен аспект показва, че дарителската среда в страната все още 
не е достатъчно развита, а държавната подкрепа също е относително по-слаба. От тази 
гледна точка може да се направи извод, че има възможност за по-нататъшно 
подобрение на данъчната среда за дарителството и ЮЛНЦ в посока разнообразяване 
източниците им на приходи и тяхното насърчаване. Това развитие ще спомогне за 
засилване на финансовата устойчивост на нестопанските организации. Друга гледна 
точка застъпва виждането, че данъчните облекчения за дарителството не са 
справедливи и икономическата наука все още не е намерила единно решение относно 
този проблем. Политиката относно данъчното третиране на даренията и ЮЛНЦ 
съответно остава политическо решение, което на теория трябва да зависи от преценката 
на държавните институции относно предпочитанията на гражданите по този въпрос. 
Допълнителните изследвания следователно могат да се съсредоточат върху сондиране 
на общественото мнение за определяне на публичните нагласи спрямо например 
въвеждането на закон “1 процент”. Другите насоки за по-нататъшна работа трябва да 
обхванат подобрението на отчетността на ЮЛНЦ, както и изграждането на база данни 
за тях и обема на даренията, което ще подпомогне количествения анализ на ефекта от 
политиката в тази област. 
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