
Законови
стандарти за добро

управление

Любен Панов

Български център за нестопанско право

По проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“
(BG05/576), финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство 2009-2014 (www.ngogrants.bg).



Устройство на НПО

• Органи – върховен и управителен

• Непрехвърлими права на върховния
орган:

• Изменя и допълва устава;

• Избира и освобождава УС;

• Преобразуване и прекратяване;

• Приема бюджета и отчета;

• Отменя решения на другите органи.



Изисквания за
обществена полза

• Изискване за колективен върховен орган
при обществена полза

• Протоколи от заседанията на органите

• Публичен доклад за дейността и
финансов отчет

• Ограничение за безвъзмездно
предоставяне на имущество на свързани
лица

• Ограничение за сделки

• Имущество след ликвидация



Други изисквания

• Отговорност на членовете на УС

• Забрана за гласуване при конфликт на
интереси (чл. 28)

• УС се свиква при писмено искане на 1/3 
от членовете

• УС не може да взима решения ако
присъстват по-малко от половината
членове

• Отчетност



ОТЧЕТНОСТ НА ЮЛНЦ

Годишна

данъчна

декларация

При

извършвана

стопанска

дейност

Годишен отчет

за дейността

(НСИ)

При извършвана

стопанска

дейност

Доклад за дейността

пред ЦР наЮЛНЦ в

Министерство на

правосъдието

При извършване на

дейност

ЮЛНЦ В

обществен
а полза

ДА, и двете се подават в срок до

31 март пред териториалното

поделение на НАП

ДА, в срок до 30 юни на

годината, следваща

отчетната

ЮЛНЦ в

частна

полза

ДА, и двете се подават в срок до

31 март пред териториалното

поделение на НАП

НЕ



ОТЧЕТНОСТ НА ЮЛНЦ

Годишна

данъчна

декларация

При

неизвършване на

стопанска

дейност

Годишен отчет

за дейността

(НСИ)

При

неизвършване на

стопанска

дейност

Доклад за

дейността пред

ЦР наЮЛНЦ в

Министерство

на

правосъдието

При

неизвършване на

дейност

ЮЛНЦ В

обществена

полза

НЕ ДА, пред НСИ в

срок до 31 март

ДА

ЮЛНЦ в частна

полза

НЕ ДА, пред НСИ в

срок до 31 март

НЕ



ОТЧЕТНОСТ НА ЮЛНЦ

ОБЯВЯВЯНЕ НА ГФО Извършване на

задължителен одит

ЮЛНЦ В

обществена

полза

ДА, в срок до 30 юни пред ЦР на

МП с подаване на отчета за

дейността

ДА, когато :

Балансовата стойност на

активите към 31.12 - 1 

млн. лева; или

Размер на приходите от

стопанска и нестопанска

дейност за текущата

година – 2 млн. лв; или

Обща сума на получените

през текущата година

финансирания- 1 млн.лв.

ЮЛНЦ в

частна

полза

ДА, в срок до 30 юни в Интернет

(www.ngobg.info ) или

икономическо издание

ДА, освен ако не прилагат

облекчена форма на

финансова отчетност. 



Задължения по закон

• Правила за обществено-полезна дейност

• Разплащания в брой – под 15 000 лв.

• Администратор на лични данни –
регистрация преди да започне
обработването на лични данни

• Съхранение на документи и архив

• Счетоводна политика – Закон за
счетоводството и СС1



Пране на пари

• Правила срещу прането на пари – 4 
месеца след регистрацията

• Задължения за НПО:

• Идентификация – правен статут и
действителен собственик

• Произход на получените средства

• Уведомяване

• Водене на дневник и съхранение на
документи



Трудово-правни
въпроси

• Правила за безопасни условия на труд; 
за вътрешния трудов ред; и за работната
заплата

• ЗБУТ – трудова медицина; декларация

• Разлики между трудов и граждански
договор

• Длъжностни характеристики

• Минимални осигурителни прагове

• Уведомление до НАП до 3 работни дни

• Отпуски



Други

• Минимална държавна помощ - 200 
000 евро за 3 години



Благодаря!
luben@bcnl.org


