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Изх. 968/26.01.2021 г.  

              
 
 

 

ДО: 

 

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ 

ВЪПРОСИ 

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,  

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО 

ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

 

 

 

 
ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона юридическите лица с 

нестопанска цел, с който се дава възможност за дистанционно провеждане на заседания на 

общите събрания на сдружения  

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,  

 

Преди началото на коледната ваканция на 44 Народното събрание при разглеждане на 

законопроект с вх. № 002-01-51 от 15.10.2020 г. от Министерски съвет за удължаване на срока за 

пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), над 40 организации 

подписахме становище, с което поискахме да бъде предвидена възможността върховните органи 

на сдруженията – общите събрания, да могат да се свикват, заседават и вземат решения 

дистанционно. Независимо от посочените мотиви на законопроект № 002-01-51, не е взет под 

внимание един от факторите, довели до реалните затруднения за извършване на пререгистрацията 

от страна на ЮЛНЦ в периода на извънредното положение и след него, предвид продължаващата 

епидемиологична обстановка, а именно невъзможността за провеждане на присъствени събрания 

на живо. 97,6% от организациите
1
 споделят, че липсата на такава възможност е 

затрудняваща и ограничаваща дейността им. 
На заседание на правната комисия от 09.12.2020 г. народните представители единодушно 

дадоха обещание, че разглеждането на този въпрос ще е приоритет в работата им веднага след 

нова година.
2
 Тъй като края на мандата на това Народно събрание наближава, настояваме за 

спешно разглеждане на поставения въпрос.  

Настояваме в ЗЮЛНЦ да залегне възможността Общите събрания да могат да 

провеждат дистанционно заседанията си. Подобна промяна е в съответствие с динамиката на 

обществените отношения и използването на дигиталните инструменти за осъществяване на 

връзка и комуникация.  Смятаме, че ако такава промяна не се случи сега и не се даде възможност 

за провеждане на общите събрания дистанционно, това ще се тълкува като ограничаване на 

                                                 
1
 Анкета, проведена в периода 10-16 ноември сред 45 организации.  

2
 Стенограма от заседание на Комисията по правни въпроси от 09.12.2020: 

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/steno/ID/6233  
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правото на сдружаване (за търговските субекти за предвидени подобни възможности, както и 

съдебната практика по темата до този момент е ясна
3
). Освен това, ще попречи на кампанията за 

подаване на годишни отчети в Агенцията по вписванията и пред другите институции, към които 

ЮЛНЦ отчитат дейността си.  

 

 

За връзка с нас: info@bcnl.org, телефон: 0897788889. 

 

 

 
 

 
 

 
 
С уважение: 

/Надя Шабани, Директор/ 

                                                 
3
 Решение от 07.08.2020 г. на СГС по т.д. № 1163/2020, с което се свиква заседание на ОС с място на провеждане 

онлайн платформата Zoom: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=T2eAu5oMuPQ%3D; 

Решение № 55 от 14.02.2020 г. на ОС - Бургас по т. д. № 35/2020 г., с което се отрича възможността за участие в ОС/ 

учредително събрание на сдружение с дистанционна връзка. 
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