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За Български център за нестопанско право 
 
Български център за нестопанско право (БЦНП) е юридическо лице с нестопанска цел – фондация - 
създадена през юли 2001 г. за осъществяване на дейност в обществена полза. БЦНП е местният 
партньор на Международния център за нестопанско право (ICNL) със седалище във Вашингтон и на 
Европейския център за нестопанско право (ECNL) със седалище в Хага.  
 
Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел 
развитие на гражданското общество, гражданско участие и добро управление в България. Фондацията 
следва мисията си с разбирането, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е 
основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество. БЦНП 
насърчава прозрачността, отчетността и създаването на подходяща структура на управление на 
юридическите лица с нестопанска цел в България. 
 
Материалът е подготвен от правните експерти на БЦНП: Надя Шабани, Айлин Юмерова, Захари Янков.  
 
 
 
За повече информация: 
 
Български център за нестопанско право 
1000 София, България, ул. Христо Белчев 3 
тел.: (+359) 888 51 99 91 
ел. поща: info@bcnl.org  
уебсайт: www.bcnl.org 
  

http://www.bcnl.org/
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Настоящият материал е изготвен въз основа на предварително подбрани въпроси от практиката по 
регистрация и вписване на промени в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра 
на ЮЛНЦ/РЮЛНЦ) към Агенция по вписванията.   
 
 
 
Представените отговори са подготвени от екип експерти на Български център за нестопанско право 
(БЦНП) в резултат на опита от регистрация на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от 2001г. 
до момента, изследване на актуалната съдебна практика на съдилищата в Република България и 
тълкуване на нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) спрямо духа на 
закона и международните стандарти за зачитане и свободно упражняване на правото на сдружаване 
на гражданите.  
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Тема 1: 

Правото на сдружаване съгласно Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел 

 
 
 

Въвеждащ въпрос: Какво представлява правото на сдружаване и какво се урежда в 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел?  
 
Правото на сдружаване е основно конституционно право на гражданите. То се упражнява чрез 
създаване на обединения на граждани, които си поставят различни нестопански по своя характер цели 
– образователни, правозащитни, политически, религиозни и др. Създадените обединения от граждани 
могат да имат качеството юридическо лице, т.е. организационна форма, призната от правния ред. 
Според вида и целите си тези обединения могат да бъдат сдружения, фондации, политически партии, 
синдикати, вероизповедания, читалища и други. От друга страна, законодателството не забранява 
подобни обединения да съществуват и като неформални структури на гражданското общество, които 
на основата на свободата на договарянето чрез споразумение между отделните граждани да имат 
собствени правила за начина, по който ще постигат поставените от тях нестопански цели. Тези 
неформални граждански обединения обаче остават извън обсега на правната регулация. Те не са 
разпознати като правни субекти именно заради идеалния характер на преследваните от тях цели за 
разлика, например, от гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които 
са признати за неперсонифицирани правни субекти, чийто водещ стремеж е постигането на една обща 
стопанска цел. 
 
ЗЮЛНЦ е общ закон, който регламентира основните форми на ЮЛНЦ – фондация и сдружение. За 
другите видове юридически лица с нестопанска цел има отделни закони – Закон за политическите 
партии, Закон за вероизповеданията, Закон за народните читалища и други. Партиите, 
вероизповеданията и синдикатите са специални видове ЮЛНЦ и специалните закони, които ги 
уреждат, препращат към ЗЮЛНЦ за неуредените въпроси или за режима на регистрацията им.  
 
ЗЮЛНЦ урежда необходимите правни стъпки за придобиване и загубване качеството на юридическо 
лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – учредяване, регистрация, устройство, дейност и прекратяване. Със 
ЗЮЛНЦ се въвежда за първи път делението на организации в обществена и частна полза и свързаните 
с това разлики при тяхното възникване, структура, дейност и прекратяване. Според общите 
положения в закона ЮЛНЦ могат да извършват допълнителна стопанска дейност, която е пряко 
свързана с предмета на основната им дейност и като използват прихода за постигане на определените 
в устава или учредителния акт цели. ЮЛНЦ, регистрирани по общия ред на ЗЮЛНЦ, не могат да 
извършват политическа, религиозна и синдикална дейност. Както бе споменато по-горе, за тези 
особени видове ЮЛНЦ следва да се спазят специалните изисквания на законите, които ги 
регламентират. 
 
С измененията в ЗЮЛНЦ от септември 2016 г. на законово ниво се предвиди засилване на ролята на 
държавата в подкрепа развитието на гражданското общество. Освен чрез данъчни и други финансови 
и икономически облекчения за ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, е 
предвидена възможността за предоставяне на публични средства за насърчаване и финансова 
подкрепа на граждански инициативи с обществено значение. Съгласно промените в ЗЮЛНЦ 
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Министерски съвет следва да приеме и периодично да актуализира Стратегия за подкрепа на 
развитието на гражданските организации в Република България. 
 

 

Въвеждащ въпрос: Кога държавата може да се намеси в дейността и вземането на 
решения в ЮЛНЦ? 
 
В законодателството ни са уредени изрично хипотезите, когато държавата може да се намесва в или 
да упражнява контрол върху дейността на ЮЛНЦ. 
 
Законът предвижда, че едно ЮЛНЦ следва да се подчинява на определени изисквания при неговото 
учредяване, устройство и дейност. Ако ЮЛНЦ е създадено при неспазване на тези правила или ако 
впоследствие извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите 
нрави, всяко заинтересовано лице или прокурора, може да сезира окръжния съд по седалище на ЮЛНЦ 
с искане за неговото прекратяване. За дейност, която противоречи на закона, ще се считат и случаите, 
в които ЮЛНЦ в обществена полза системно не е подавало годишни доклади и отчети (чл. 44а, ал. 4 от 
ЗЮЛНЦ 1 ). Извършвайки проверка дали и доколко учредяването и дейността на ЮЛНЦ са 
законосъобразни, окръжният съд по седалището на ЮЛНЦ дава до 6-месечен срок за отстраняване на 
основанието за прекратяване и неговите последици. Ако в този срок указанията не бъдат изпълнени, 
съдът назначава ликвидатор и изпраща решението за прекратяване на ЮЛНЦ на Агенцията по 
вписванията, която служебно вписва прекратяването в Регистъра на ЮЛНЦ. 
 
ЗЮЛНЦ предвижда и едно особено основание за намеса на държавата в дейността на ЮЛНЦ – ако 
ЮЛНЦ е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или има данни, 
че подпомага терористична дейност. В тези случаи окръжният съд може да бъде сезиран с иск на 
главния прокурор за прекратяване на организацията. 
 
Освен при извършване на дейност, която противоречи на Конституцията, законите и добрите нрави, 
при сдруженията ЗЮЛНЦ предвижда решенията на общото събрание да подлежат на съдебен контрол 
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Този контрол може да бъде иницииран 
от всеки член на сдружението или на негов орган или от прокурора в едномесечен срок от узнаването, 
но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
 
При фондациите, ако са нужни действия за изменение или допълнение на учредителния акт и е 
невъзможно те да бъдат извършени от учредителя или по установен от него или закона ред, 
окръжният съд по седалището на фондацията извършва това по искане на заинтересованите страни. 
В този случай съдът е длъжен да се съобрази с волята, изразена с учредителния акт. Също така, ако 
органите на фондацията не могат да попълнят състава си и това би затруднило дейността на 
фондацията, всяко лице от състава им, както и всеки, който би се ползвал от дейността на фондацията, 
може да поиска от съда да попълни състава на органите, като се съобрази с волята в учредителния акт. 
Специфични случаи за намеса на съда при фондациите са предвидени, когато лицето, за което има 
запазени права във фондацията, не ги упражнява с необходимата грижа или е в трайна невъзможност 
да ги упражнява. Тогава, по искане на управителния орган на фондацията, съдът може да постанови 
тези права да бъдат предоставени на съответния орган на фондацията за известен период или 

 
1 Чл. 44а. ЗЮЛНЦ (Нов - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) По партидата на юридическото лице с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се вписва служебно „с временно спрян статут 
в обществена полза“, когато то две поредни години не заяви за обявяване в срок документите по чл. 40, ал. 3. 
(4) Системното неизпълнение на задълженията по ал. 1 е основание за прекратяване на юридическото лице по 
реда на чл. 13, ал. 1, т. 3, буква „б“. 
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завинаги. Решенията на съда за промени и актуалният учредителен акт се изпращат за вписване до 
Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.  
 
Други органи, чрез които държавата може да следи отчетността на ЮЛНЦ са: 

▪ Националната агенция за приходите във връзка с данъчното отчитане и облагане на ЮЛНЦ; 
▪ Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата за финансовата дейност на 

ЮЛНЦ, когато получават и разходват средства от държавата или от фондовете на Европейския 
съюз (ЕС) или когато държавата или общината участват пряко или косвено в тяхното 
имущество, както и когато ЮЛНЦ се явяват получатели на държавна или минимална помощ; 

▪ Комисията за защита на личните данни, когато ЮЛНЦ са администратори на лични данни; 
▪ Държавната агенция „Национална сигурност“ – във връзка с предотвратяване на прането на 

пари и финансирането на тероризма; 
▪ Националният статистически институт – във връзка със задължението на ЮЛНЦ за подаване 

на годишни отчети за дейността и събиране на статистическа информация; 
▪ Други специализирани администрации, в чиято компетентност са функциите по надзор върху 

отделни видове дейности като например предоставяне на социални услуги за деца или 
възрастни, образователни услуги и т.н. 

 
 

Въвеждащ въпрос: Какви видове ЮЛНЦ предвижда ЗЮЛНЦ? 
 
Законът предвижда, че ЮЛНЦ са два вида – сдружения и фондации – според правно-организационната 
им форма като юридически лица. Сдружението е обединение на физически и/или юридически лица за 
постигане на нестопанска цел. Фондацията е имущество, предоставено за постигане на нестопанска 
цел. ЗЮЛНЦ предвижда и два статута за ЮЛНЦ, в които те се самоопределят според целите и основната 
си дейност. Така всяко сдружение или фондация може да бъде определено за извършване на дейност 
в обществена или в частна полза. Това не са отделни видове ЮЛНЦ, а представляват законови статути, 
предоставени на организациите. Различният статут на организацията определя и различния обем на 
нейните законови права и задължения. 
 
 

Въвеждащ въпрос: Каква е разликата между фондациите и сдруженията?  
 
Основната разлика между двата вида ЮЛНЦ според българското законодателство е в тяхното 
устройство. Сдружението представлява доброволно обединение на три или повече лица за 
извършване на дейност с нестопанска цел. В същността на сдружението възможността членовете да 
полагат лични усилия за постигане на нестопанските му цели. Оттук основната специфика при 
сдружението е това, че то е корпоративно устроено ЮЛНЦ, т.е. такова, което има членове и при което 
съществува правно отношение между всяко отделно лице член и самото сдружение. Най-краткото 
определение за фондацията е че тя е едно персонифицирано имущество, т.е. имущество, което 
безвъзмездно е посветено и предоставено за постигане на нестопански цели и на което са придадени 
белезите на самостоятелно юридическо лице. Фондацията по своята правна природа не включва в себе 
си изискването нейните учредители да извършват дейност за преследване и постигане на нейните 
цели. Достатъчно е те да предоставят имущество, което да служи за това. От гледна точка на избора на 
цели, дейности и статут на частна или обществена полза, двата вида ЮЛНЦ са абсолютно 
равнопоставени. Каквито нестопански цели може да си постави едно сдружение, такива може да си 
постави и една фондация. Както сдруженията, така и фондациите могат да извършват освен 
нестопанска и допълнителна стопанска дейност при условията на ЗЮЛНЦ. И сдруженията, и 
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фондациите могат да се определят за извършване на дейност както в частна, така и в обществена 
полза. 
 
 

Въвеждащ въпрос: Какви цели може да има ЮЛНЦ? 
 
Според закона ЮЛНЦ свободно определят целите си и средствата за тяхното постигане. Ограничения 
на целите на ЮЛНЦ могат да се определят само с Конституцията2: забраняват се организации, чиято 
дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, 
към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата 
и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури 
или се стремят да постигнат целите си чрез насилие. Това са ограничения както за ЮЛНЦ, така и за 
другите видове юридически лица, а също и за неформалните обединения, които не са регистрирани.  
 
Целите, за които едно ЮЛНЦ работи, следва да бъдат посочени конкретно в устава, съответно 
учредителния акт на организацията. Те са обстоятелство, което подлежи на вписване в Регистъра на 
ЮЛНЦ. 
 
 

Въвеждащ въпрос: Какъв вид дейност извършват ЮЛНЦ? 
 
Дейността на ЮЛНЦ или „средствата за постигане на целите“, с който термин борави ЗЮЛНЦ, е 
насочена към преследване и постигане на техните нестопански цели. Дейността представлява 
съвкупността от средствата, разбирани не като финансови активи или ресурси, а като действия, чрез 
които се преследват и постигат нестопанските цели. 
 
Законът дава право на ЮЛНЦ да постигат своите цели по два основни начина – чрез извършването на 
нестопанска дейност, която е тяхната основна дейност, и чрез извършването на стопанска дейност, 
която е винаги допълнителна. Предметът на стопанска дейност включва стопанските средства, 
разбирани като отделни действия или сделки, насочени към постигането на нестопанските цели. 
Средствата за постигане на целите на ЮЛНЦ (определящи в съвкупност основната нестопанска 
дейност на организацията) и предметът на допълнителната стопанска дейност на ЮЛНЦ са 
обстоятелства, които подлежат на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ. 
 
В понятието „определяне на дейността“ ЗЮЛНЦ влага възможността на организациите да се 
самоопределят като такива, извършващи дейност в частна или в обществена полза. Във всички случаи 
ЮЛНЦ са свободни да избират средствата за постигане на своите цели, като ограничения спрямо 
тяхната дейност може да се определят само със закон. 
 
Определянето на статута на ЮЛНЦ в частна или в обществена полза е обстоятелство, което подлежи 
на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ. 
 

 
2 Чл. 44. КРБ (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. 
(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на 
страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, 
към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или 
военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие. 
(3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и 
взаимоотношенията им с държава. 
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Въвеждащ въпрос: Какво представлява стопанската дейност на ЮЛНЦ? 
 
ЗЮЛНЦ дава възможност на ЮЛНЦ, независимо дали са определени в частна или в обществена полза, 
да извършват допълнителна стопанска дейност. В днешните условия тази дейност все повече се 
утвърждава като съществен алтернативен източник за финансиране и устойчивост на ЮЛНЦ. Тя дава 
възможност на организациите да създават социални предприятия, чрез които да надграждат 
въздействието от нестопанската си дейност и така да постигат мисиите си по по-добър начин. 
 
Според закона извършването на стопанска дейност от ЮЛНЦ на първо място следва да се подчинява 
на условията и да спазва реда, определен със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. 
Освен това стопанската дейност трябва да отговаря на специфичните ограничителни критерии за 
законност съгласно ЗЮЛНЦ, които са: 
 

▪ Предметът на допълнителна стопанска дейност, ако се предвижда осъществяване на такава, 
трябва да е посочен в устава или в учредителния акт с оглед изискването на чл. 3, ал. 4 от 
ЗЮЛНЦ. От това изискване на закона следва, че обща формулировка като „всякаква друга 
дейност, която не противоречи на закона“ не може да се възприеме като предмет на 
допълнителна стопанска дейност. Ако единствено обща формулировка е посочена в 
устройствения акт на ЮЛНЦ, то това може да е основание за отказ за вписване на тази 
информация като обстоятелство, подлежащо на вписване съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗЮЛНЦ. 
Отказ на длъжностно лице по регистрацията обаче не би бил обоснован, ако общата 
формулировка е само част от изброяването на предмета на допълнителна стопанска дейност, 
т.к. тази формулировка сама по себе си не противоречи на закона. 

▪ Да бъде допълнителна, т.е. нейното извършване по обем да не надвишава обема на основната 
нестопанска дейност. Този критерий има не толкова финансови, колкото чисто 
организационни измерения. Една организация разполага с различни по своя характер ресурси 
– материални, човешки, финансови и други. Допълнителна ще е тази стопанска дейност, при 
която по-голяма част от цялата съвкупност от ресурсите на организацията е мобилизирана в 
осъществяването на основната нестопанска дейност и по-малка част в извършването на 
стопанската; 

▪ Да бъде свързана с предмета на основната дейност на ЮЛНЦ, т.е. да представлява средство за 
постигане на целите на организацията, но не като финансови средства, които се инвестират за 
постигане на целите, а като дейност, която по своя характер е близка и сходна с основната 
дейност на организацията и допринася за реализирането на целите; 

▪ Приходите от стопанската дейност да се ползват единствено за постигане на определените в 
устава или учредителния акт на ЮЛНЦ цели, като изрично е забранено разпределянето на 
печалба; 

▪ Предметът на стопанската дейност да бъде регламентиран в устава или учредителния акт на 
ЮЛНЦ. 

 
Тези изисквания и правила относно стопанската дейност за ЮЛНЦ се отнасят по еднакъв начин и за 
организации в частна полза, и за организации в обществена полза. Преценката дали предвидената в 
устройствения акт на ЮЛНЦ стопанска дейност отговаря на общите и специални изисквания на 
законите, които я регламентират, може да се направи от съда, ако бъде сезиран с искане за 
прекратяване на ЮЛНЦ поради извършване на дейност, която противоречи на Конституцията, 
законите или добрите нрави. Такова искане може да отправи всяко заинтересовано лице, както и 
прокурорът. Регистърът на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията не би следвало да прави преценка 
доколко са спазени изискванията на ЗЮЛНЦ за предвидената в устройствените актове на ЮЛНЦ 
стопанска дейност. Подобна преценка има смисъл да се прави тогава, когато ЮЛНЦ е започнало реално 
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да извършва стопанска дейност, а не когато само е декларирало такова намерение, разписвайки 
предмета ѝ в устройствените си документи. 
 
Законовите критерии за допълнителност, свързаност и целево използване на приходите от стопанска 
дейност важат в случаите, когато ЮЛНЦ от свое име извършват стопанска дейност. Това е стопанска 
дейност на ЮЛНЦ, при която самата фондация или сдружение сключва стопански сделки от свое име 
и за своя сметка. Възможно е обаче стопанската дейност да бъде извършвана и чрез друго юридическо 
лице – търговец – на което ЮЛНЦ е едноличен собственик на капитала или притежава част от 
дялове/акции в него.  
 
 

*** 
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Тема 2: 

Сдружения: учредяване, органи на управление, устав 

 
 

Въпрос 1: Съгласно чл. 19, ал.2 от ЗЮЛНЦ „Сдружение, което е определено за извършване 
на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически 
лица или 3 юридически лица“. Какъв следва да е броят на лицата-учредители, когато те 
са и физически, и юридически лица (напр. учредители са 6 физически лица и 2 
юридически лица – допустимо ли е)? 
  
Когато учредителите на сдружение са комбинация от юридически и физически лица, следва да е 
изпълнен поне един от двата императивни минимума, уредени в чл. 19, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – сред 
учредителите или да има поне 7 физически лица, или поне 3 юридически лица. Това означава, че 
комбинации от типа 6 физически лица и 2 юридически лица или 1 физическо лице и 6 юридически 
лица не е допустима. Допустима би била комбинация от 7 физически лица и 1 юридическо лице, 
например.  
 
 

Въпрос 2: В чл. 20 от ЗЮЛНЦ е посочено какво трябва да съдържа уставът на 
сдружението. Липсата на част от задължителното съдържание на устава (напр. ред за 
определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски) пречка ли е за 
вписване на първоначална регистрация на сдружението, както и при липса на 
разпоредби относно реда за ликвидация на ЮЛНЦ в обществена полза, с оглед 
разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от ЗЮЛНЦ? Следва ли при учредяването уставът на 
сдружението да е подписан от всички учредители?   
  
При преценка дали уставът отговаря на изискванията на чл. 20 от ЗЮЛНЦ за минимално съдържание, 
следва да се извършва проверка дали има ясна законова норма, която е приложима по отношение на 
липсващ в устава въпрос. Така, наименованието, седалището, целите и средствата за тяхното 
постигане и самоопределянето в частна или обществена полза (чл. 20, т. 1-4 от ЗЮЛНЦ) са 
задължителни елементи на устава, за да се счете той за действителен.   
 
Когато не са посочени предмет на допълнителната стопанска дейност, срокът, за който е учредено 
сдружението и клоновете в устава (чл. 20, т. 5, 7, 11 от ЗЮЛНЦ), следва да се счете, че уставът е 
действителен, а сдружението не предвижда съответно допълнителна стопанска дейност, 
съществуването му да е ограничено със срок или прекратително условие и създаване на клонове.   
 
По отношение на елементите на устава, посочени в чл. 20, т. 6, 8, 9, 10 и 12 от ЗЮЛНЦ, съществуват  
диспозитивни норми на закона, които уреждат достатъчно ясни правила за поведение и могат да се 
приложат. Преценката за действителност на устава при липса на някои от тези елементи следва да се 
прави комплексно. Например не е пречка липса на посочване на правомощията на органите на 
сдружението, ако те са само общо събрание и управителен съвет съгласно чл. 23 от ЗЮЛНЦ, защото в 
този случай ще се приложат по отношение на техните правомощия чл. 25 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от ЗЮЛНЦ. 
Ако в устава са посочени допълнителни органи обаче, то ще е задължително да са уредени 
правомощията на органите, т.к. ще липсва приложима законова норма.   
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По отношение на сдруженията в обществена полза липсата на начина на разпределение на останалото 
имущество след удовлетворяването на кредиторите (чл. 20, т. 13 от ЗЮЛНЦ) не води до 
недействителност на устава, т.к. в случая е приложим общият ред по чл. 44 от ЗЮЛНЦ.  
 
Няма изискване уставът на сдружение да е подписан от всички учредители. Безспорно при учредяване 
на сдружение следва уставът да е приет с единодушие от всички учредители, но това обстоятелство 
може да се установи и докаже с друг документ, отразяващ това волеизявление. В общия случай това 
ще е подписаният от всички учредители протокол от учредителното събрание или учредителен 
протокол, отразяващ единодушното приемане на устава с приложен, подписан от всички, присъствен 
списък, който се счита неразделна част от протокола от заседанието.  
 
 

Въпрос 3: Допустимо ли е да се предвиди в устава на сдружението общото събрание да 
се свиква от председателя (при колективен управителен) и при наличие на такава 
уредба в устава редовно ли ще бъде свикването?    
  
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ общото събрание се свиква от управителния съвет (или управител - 
при едноличен управителен орган). Нормата е императивна и следователно не е допустимо свикване 
от председател на колективен орган или друг орган, уреден в устава на съответната организация.   
 
Ако все пак в устава бъде предвидена подобна уредба, съгласно която общото събрание се свиква от 
председателя, и впоследствие се заявяват промени в резултат на решения от това общо събрание, 
длъжностното лице следва да постанови отказ с мотив, че сдружението трябва да спази общия ред по 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и да синхронизира устава си с него.   
 
Общото събрание е допустимо да се свиква от председател на сдружението само когато той/тя е 
едноличният управителен орган на организацията3. 
 
Спорен е въпросът дали следва да се предоставя протокол от заседание на управителния съвет, 
съдържащ решението за свикване на общото събрание (или решение на управителя) в рамките на 
регистърното производство. Този протокол определено е доказателство за редовно свикване на общо 
събрание, но към момента разпоредбата на чл. 33р, т. 8 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 (наричана по-долу за краткост „Наредбата“), въз основа на която следва да се изисква този 
документ, не го посочва изрично.  
  
  

Въпрос 4: Законът изисква определен минимум физически или юридически лица за 
учредяване на сдружение и читалище. Как да се процедира, когато при разглеждане на 
постъпило заявление за вписване на промени в обстоятелствата се установи, че броят на 
членовете е спаднал под определения минимум?   
  

 
3  Съгласно чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ едноличният управителен орган на сдружението се нарича управител. В 
практиката обаче съществуват сдружения, чийто едноличен управителен орган се нарича „председател“ или 
„директор“ съгласно съответния устав и това наименование на органа е отразено по партидата на юридическото 
лице в Регистъра на ЮЛНЦ. 
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Ако от документите на проведеното общо събрание се установи, че броят на членовете е спаднал под 
определения минимум и не е взето решение за попълване на членствения състав, длъжностното лице 
по регистрацията следва да откаже вписването на промените и  да укаже на сдружението 
(читалището), че трябва да приеме нови членове до законовия минимум. 
 
Следва да се счете, че свикването на събрание на ЮЛНЦ, чийто членствен състав е паднал под 
законовия минимум, е редовно, но самото общо събрание не може да вземе легитимни решения. 
Самото сдружение (читалище) ще извършва дейността си в противоречие на закона по смисъла на чл. 
13, ал. 1, б. „б“ от ЗЮЛНЦ, докато е с членствен състав под законовия минимум. Това нарушение 
подлежи на отстраняване съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и затова единствено легитимно решение на 
общо събрание при такива обстоятелства ще е решението за приемане на нови членове.   
    
  

Въпрос 5: Допустим ли е ред за свикване и провеждане на заседание на общо събрание на 
сдружението дистанционно, чрез онлайн платформа (допустимо ли е обявяване в РЮЛНЦ на 
устав с предвиден такъв ред за свикване на общо събрание), и в случай че е допустимо, с какви 
документи следва да се доказва присъствието и съгласието за взетите решения?    
  
През 2020 г. развилата се пандемична обстановка от COVID-19 и постоянно променящите се 
ограничения за събиране на хора на закрито в страната, направиха особено належащо намирането на 
отговор на въпроса за провеждането на дистанционни събрания на общите събрания  на сдруженията. 
Към настоящия момент действащият ЗЮЛНЦ урежда изрично само дистанционното участие в 
заседанията на управителните органи на сдружение (чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ)4. Смятаме, че наличието 
на тази специална уредба за управителния съвет не може да е аргумент, че общото събрание не може 
да се провежда посредством 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). В същото време няма законова пречка общото събрание да се провежда и в онлайн среда или 
определени членове да се включат в общото събрание дистанционно, доколкото използваните 
технически средства предоставят възможност за пълноценно присъствено 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.5 възприема като място 
за провеждане на събрание на върховен орган на фондация (за който се прилагат съответно 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“. Това тълкуване се застъпва и в други актуални съдебни решения6. Така с Решение № 260520 от 
25.03.2021 г. на СГС по т. д. № 2524/2020 г. съдът обосновава законосъобразността на проведено 
онлайн заседание на сдружение с мотива, че: „Свикването и провеждането на общо събрание при 
въведени с административни актове забрани за едновременно физическо присъствие на повече от 
определен брой лица на конкретно място, препятства провеждането на заседания на върховните 
органи на юридически лица с членствена структура. Затова няма пречка и в съответствие с 

 
4 Правилата за общо събрание и управителен съвет се прилагат съответно за органите на фондацията съгласно 
чл. 35, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, което означава, че водещо е разпределението на правомощията на органите. В практиката 
се е наложило, че и върховният орган, и управителните органи на фондацията могат да провеждат заседанията 
си дистанционно.  
5 Виж: https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2020:20200901163.001 
6 Решение № 260520 от 25.03.2021 г. на СГС по т. д. № 2524/2020 г., Решение № 260006 от 4.01.2021 г. на СГС по т. 
д. № 669/2020 г., Решение № 397 от 1.07.2021 г. на САС по в. т. д. № 475/2021 г., Решение № 1176 от 7.08.2020 г. 
на СГС по ч. т. д. № 1163/2020 г. 
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изискванията за спазване на необходимите противоепидемиологични мерки е провеждането на общи 
събрания чрез съвременните средства за комуникация, а именно чрез видеоконферентна връзка.“ В 
Решение № 397 от 1.07.2021 г. на САС по в. т. д. № 475/2021 г. Апелативният съд - София също не 
установява нарушение на закона при провеждане на онлайн общо събрание на сдружение, като 
посочва: „В електронните съобщения до същите е наличен линк и парола за достъп, което да им даде 
възможност да участват в събранието и в същото време този достъп да е контролиран. 
Осъществяването на заседанието чрез видеоплатформа не представлява нарушение на 
нормативните правила за провеждане на събранието, тъй като същото позволява участниците да 
бъдат идентифицирани визуално противно на твърденията в подадената от АВп жалба.“ 
 
Докато въпросът не получи изрична законодателна уредба смятаме, че подобен ред за свикване и 
провеждане на заседание на ОС чрез онлайн платформа, следва да бъде приет за допустим. Противното 
би означавало рестрикция за пълноценното упражняване на правото на сдружаване на лица, които не 
могат да проведат ОС при условия на наложени ограничения за събиране на едно място на определен 
брой лица. В този смисъл, според нас, при хипотези, в които се заявява за обявяване в Регистъра на 
ЮЛНЦ устав с предвиден ред за свикване и провеждане на ОС на сдружението дистанционно, чрез 
онлайн платформа, длъжностното лице по регистрацията не следва да постановява отказ на основание 
такова съдържание в устава. Същото важи и в случаите, в които се заявяват за вписване промени, 
приети от дистанционно проведено общо събрание, когато физическото присъствие на членове на 
конкретно място, едновременно, не е възможно, независимо дали това е предвидено в устава или не.  
 
Присъствието и съгласието за взетите решения може да се доказва най-малко с: 1) протокола от 
общото събрание, отразяващ начина на гласуване и взетите решения, към който има приложен 
неразделен 2) присъствен списък с имената на присъствалите членове, за които ръководещият 
заседанието и протоколистът удостоверяват с подписа си участието в проведените гласувания. 
Аргумент за удостоверяването на протокола и присъствения списък от минимум двама души, които са 
избрани да изпълняват организационни функции по време на заседанието, се черпи от общата норма 
на чл. 40, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Следователно, удостоверяването на присъствието и участието при вземане 
на решения от ръководещия и от протоколиста на заседанието едновременно е достатъчен гарант за 
спазване на процедурния ред7. В случай че този ред бъде нарушен или участието на някои от членовете 
на сдружението бъде ограничено, същите могат да защитят членските си права, като оспорят взетите 
на общото събрание решения по реда на чл. 25, ал. 6 от ЗЮЛНЦ.   
  
  

Въпрос 6: Може ли в устава на сдружението да се предвиди свикване на общо събрание 
чрез покана в РЮЛНЦ, обявена в по-кратък срок от предвидения в чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ 
– най-малко един месец преди насрочения ден. Допустимо ли е в покана за свикване на 
общо събрание да са определени повече от една дати за провеждането му с един и същ 
дневен ред?   
  
Допустимо е в устава да се предвиди свикване на общо събрание чрез покана в Регистъра на ЮЛНЦ, 
обявена в по-кратък срок от 30 дни. В чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ е уреден ред за обявяване (достигане до 
знанието на членовете) на поканата, който е приложим, само ако в устава не е предвиден такъв. 

 
7 Чл. 40. (1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да 
води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на 
колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието 
му.  
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Доколкото няма други законови ограничения, то няма и пречка в устава да се предвиди обявяване на 
поканата в Регистъра на ЮЛНЦ, но с различен от посочения в чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ срок. 
   
Допустимо е в покана за свикване на общо събрание да са определени повече от една дати за 
провеждането му с един и същ дневен ред, защото е специално условие, предвидено в устава.  
  
 

Въпрос 7: Съгласно чл. 30 от ЗЮЛНЦ „управителният съвет се състои най-малко от три 
лица - членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, 
могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на 
сдружението“. При тълкуване на разпоредбата може да се направи извод, че членове на 
УС следва да бъдат само физически лица. Смисълът на изр. 2-ро е да се впише като член 
на УС представляващия юридическото лице – член на сдружението?  
   
Не следва да се прави подобно тълкуване. Членове на управителния съвет могат да бъдат както 
физически, така и юридически лица. Когато юридическо лице е член на орган сдружение, то се 
представлява в рамките на този орган или от законния си представляващ (физическо лице), или от 
друго физическо лице, определено с решение на компетентния орган на това юридическото лице – 
член. Именно тези физически лица, представляващи юридическото лице – член, могат да не са членове 
на сдружението и в този контекст следва да се тълкува изречение второ на чл. 30 от ЗЮЛНЦ. 
 
При вписване на юридически лица - членове на управителния орган на сдружение в Регистъра на 
ЮЛНЦ следва да се впишат данните на юридическото лица, а не на физическото лице, което го 
представлява в органа. Противното ще въведе в заблуждение третите лица, ползващи информацията 
в Регистъра на ЮЛНЦ относно действителните членове на управителния орган на сдружението.   
  
 

Въпрос 8: Допустимо ли е член на управителен съвет и представляващ юридическото 
лице с нестопанска цел да инициира заличаването си от Регистъра на 
основание уведомление за напускане (предизвестие), отправено до 
сдружението/фондацията, подобно на хипотезата в разпоредбите на чл. 141, ал. 5 и чл. 
233, ал. 5 от ТЗ?    
  
Това е допустимо, но при следните две хипотези:  
  
Първата е, когато член на управителен орган и представляващ е подал уведомление или заявление за 
напускане състава на органа или на ЮЛНЦ като цяло и това уведомление е стигнало до знанието на 
организацията, като тя има поне още един представляващ. При тези обстоятелства този друг 
представляващ ще може да е заявител по заявлението за вписване на промени, с което да се поиска 
заличаването на напусналия член.   
  
Втората хипотеза е, когато вторият представляващ или органите на ЮЛНЦ бездействат (не 
изпълняват задълженията си по чл. 6, ал. 1 и 2 от ЗТРРЮЛНЦ). В този случай заличаването от Регистъра 
ще може да се поиска от самото лице с правен интерес в резултат на уважен иск по чл. 29, ал. 1, пр. 3 от 
ЗТРРЮЛНЦ за признаване за установено, че вписванията относно това лице като представляващ и 
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член на управителния орган представляват вписвания на несъществуващи обстоятелства (в този 
смисъл и Решение № 260053 от 11.01.2021 г. на СГС по т. д. № 1503/2020 г.8). 
  
По отношение на сдруженията липсват законово установени изрични изключения от чл. 15 от 
ЗТРЮЛНЦ, каквито има по отношение на търговски дружества във връзка с чл. 141, ал. 5 от ТЗ и чл. 
233, ал. 5 от ТЗ.  
  
Вписването на законните представители на сдруженията в Регистъра на ЮЛНЦ по чл. 17 от ЗЮЛНЦ 
има само оповестително, но не и конститутивно действие (виж Въпрос 16, Тема 2), което се отнася и за 
вписването на промените относно законните представители на сдружението (в това число и 
вписванията на последиците от прекратяването на представителната им власт). Това означава, че в 
случаи, при които пред длъжностното лице по регистрацията са представени доказателства за 
прекратяване на представителната власт на лица, вписани като законни представители на 
сдружението, длъжностното лице следва да съобрази тези доказателства при упражняване на 
правомощията си по чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ и в частност при упражняване на правомощията по чл. 21, т. 
3 от ЗТРРЮЛНЦ и да постанови вписване на заявените промени.  
  
По силата на чл. 21, т. 3 от ЗТРРЮЛНЦ във връзка с чл. 15 от ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице по 
регистрация проверява дали подаденото заявление изхожда от оправомощено лице. Това изискване 
за подаване на заявление от оправомощено лице няма да може да се изпълни, когато то изхожда от 
лице, което няма представителна власт, но в същото време има правно обоснован интерес да заяви 
заличаването на обстоятелства, които се отнасят до него/нея. Представителните правомощия се 
прекратяват в момента, в който уведомлението за напускане достигне до знанието на организацията. 
Дори когато това лице упълномощи адвокат да подаде заявлението за заличаването му от Регистъра, 
то това заявление отново няма да бъде подадено от лице с легитимация по чл. 15 от ЗТРРЮЛНЦ, 
поради което вписване на заявените промени въз основа на подаденото заявление ще е недопустимо 
(изрично в този смисъл е Тълкувателно решение №1 от 06.12.2002г. по т.д. №1/2002г. на ВКС, ОСГК) и 
съгласно чл. 24, ал. 1, вр. чл. 21, т. 3 от ЗТРРЮЛНЦ по заявлението следва да бъде постановен отказ от 
длъжностното лице.  
  
  
  

 
8  „Обстоятелствата, за които е подадено заявлението, могат да бъдат вписани като последица от заявление, 

подадено от надлежен представител на сдружението, а при бездействие на сдружението (неизпълнение на 

задълженията на органите му по чл. 6, ал. 1 и 2 ЗТРРЮЛНЦ) - като последица от уважен иск по чл. 29, ал. 1, пр. 3 

ЗТРРЮЛНЦ за признаване за установено, че вписванията на Й.Г.П. като представляващ и член на управителния 

съвет на сдружението представляват вписвания на несъществуващи обстоятелства”. Решението е достъпно тук: 

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2021:20200901503.001  

 

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2021:20200901503.001
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Въпрос 9: В случай, че в устава на сдружение с нестопанска цел, приет по време на действието на 
редакцията на чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ преди изменението и допълнението ѝ с ДВ, бр. 74 от 2016 г., в 
сила от 01.01.2018 г., е изрично предвидено,  че общото събрание се свиква с покана, 
публикувана в Държавен вестник, след изменението на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, съгласно което 
поканата се свиква чрез обявяване в РЮЛНЦ, следва ли да се спазва предвиденият в устава ред, 
или съдържанието на устава в частта относно публикуването на поканата се замества с 
понастоящем предвидения в чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ред за публикуването на поканата, а именно 

- чрез обявяването ѝ в РЮЛНЦ?  
  
Новата редакция на текста на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ запазва диспозитивния характер на нормата, 
която предоставя възможността на ЮЛНЦ да предвиждат в своя устав/учредителен акт друг 
специален ред за свикване на върховния си орган. Този „друг ред“, предвиден в устава/учредителния 
акт на пререгистриралите се ЮЛНЦ, се запазва, дори и буквално да  пресъздава старата редакция на 
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.):  
  

„Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди 
насрочения ден.“  

  
Следва да се приема за „специалния ред за свикване на върховния орган“ редът, който е изрично 
регламентиран в устава/учредителния акт на ЮЛНЦ. При заварените случаи, ако волята на 
сдружението, съотв. на фондацията, е за в бъдеще да свиква върховния си орган посредством общия 
законов ред, предвиден в новата редакция на чл. 26, ал. 3 (изм. и доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г. в сила от 
01.01.2018 г.), то организацията е свободна по своя инициатива да промени стария текст за свикване 
на върховния орган чрез приемане на изменения и допълнения в устава/учредителния акт, които да 
бъдат адаптирани към новия законов ред. Освен това, новият законов ред в частта „поканата се 
обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията“ не 
отменя и не прегражда принципната възможност гражданските организации да продължават да 
заявяват за обнародване на съответната покана в „Неофициален раздел“ на „Държавен вестник“ (чл. 7, 
ал. 1 от ЗДВ9). 
    
Следователно, съдържанието на устава/учредителния акт в частта относно публикуването на 
поканата не може да се замества автоматично с понастоящем предвидения в чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ нов 
ред за публикуване на поканата чрез обявяването ѝ в РЮЛНЦ. Противното би означавало нарушение 
на духа на закона и диспозитивната норма на ЗЮЛНЦ, както и накърняване на волята и интересите на 
юридическото лице с нестопанска цел. Доколкото няма изрично волеизявление на върховния орган 
чрез решение за изменение и допълнение на устава/учредителния акт относно реда за свикване (ако 
до момента е чрез покана в ДВ), което решение да е взето след 01.01.2018 г., то не е възможно да се 
прилага автоматично новият законов ред. В противен случай ще се стигне до „служебна“ отмяна на 
специалния ред за свикване, предвиден от самата организация, което е недопустимо.   
 
В този смисъл не следва да се допуска постановяване на откази при заявени промени на обстоятелства 
единствено и само на основание, че са били приети при спазване на стария ред за свикване на 

 
9 Чл. 7. (1) В неофициалния раздел на „Държавен вестник“ се обнародват разпорежданията на председателя на 
Народното събрание по чл. 9, ал. 2 и чл. 15, индивидуалните административни актове на министри и на 
ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, 
академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за 
свикване на събрания с приложени към тях протоколи за свикването и други известия, когато тяхното 
обнародване е предвидено в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, съобщения на редакцията на 
„Държавен вестник“. 
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върховния орган на ЮЛНЦ чрез обнародване на поканата в ДВ, който процедурен ред се счита 
за специалния ред, предвиден в устава/учредителния акт на организацията.     
  
 
Въпрос 10: При вписване на промени в обстоятелства за сдружение  се изисква актуален 
списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание.  Често 
заявителите представят списък на членовете към датата, на която е проведено 
заседанието на общото събрание. В тези случаи следва ли да се представя актуален 
списък на членовете и към датата, на която е взето решение за свикване на ОС?    
  
Актуалният списък към момента на свикването на ОС е задължителен, защото така се установява кои 
лица са имали правото да участват и гласуват в ОС и дали е спазен редът за уведомяването им.  
 
Ако в периода за свикване на ОС Управителния съвет приеме нови членове на сдружението, то те също 
следва да бъдат уведомени за предстоящото ОС чрез получаване на покана за ОС към момента на 
приемането им за членове. При тази хипотеза е възможно да има разминаване между членовете в 
актуалния списък на сдружението към момента на свикването на ОС и тези, отразени в присъствения 
списък на ОС. В този случай към доказателствата за редовното свикване на ОС трябва да бъдат 
представени и такива, които удостоверяват получаването на поканата от новоприетите членове 
съгласно уставния ред към датата на възникване на членственото правоотношение, както и актуалния 
списък на членовете към датата на последната промяна в състава на сдружението (след приемане на 
новите членове) преди ОС. 
  
Разминаване между актуалния списък към датата на свикване на ОС и присъствения списък може да 
има и в ситуациите, в които в периода на свикване някои от членовете на сдружението бъдат 
изключени или отпаднат. Вследствие на това в присъствения списък на ОС ще има по-малко на брой 
членове, отколкото в актуалния списък към датата на свикване, и това ще е напълно допустимо. В тази 
хипотеза изчисляването на кворума и мнозинството на ОС ще бъде въз основа на актуалния списък на 
членовете към датата на последната промяна в състава на сдружението (след изключване/отпадане 
на членове) преди ОС, а не на актуалния списък към датата на свикване на ОС.   
  
  

Въпрос 11: Допустимо ли е учредяване на сдружение, което се определя като 
взаимоспомагателна каса с цели - отпускане на финансови заеми на членовете на 
сдружението?  
  
Ограниченията за целите на ЮЛНЦ са посочени в Конституцията и доколкото забрана за извършване 
на дейност като взаимоспомагателна каса няма, то няма правна пречка едно ЮЛНЦ да определи, че 
основният му предмет на дейност е да извършва дейност като взаимоспомагателна каса с цел 
отпускане на финансови заеми за членовете си. Безспорно сдружение, поставило си за цел да извършва 
такава дейност, трябва да е в частна полза. Съгласно чл. 3 от ЗЮЛНЦ „ограничения в дейността и 
средствата за постигане целите на юридическите лица с нестопанска цел могат да се определят само 
със закон“. 
 
Взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на свои членове за сметка на направени от 
тях и на техен риск вноски, не подлежат на лиценз съгласно Закона за кредитните институции (чл. 4, 
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ал. 1, т. 3 от ЗКИ)10, а „договори за кредит, предоставяни от взаимоспомагателни каси и кооперации на 
техните членове, без лихва или при лихва, по-ниска от преобладаващата на пазара“, са извън обхвата 
на Закона за потребителските кредити (чл. 4, т. 13 ЗПК).   
 
Важно е да се отбележи, че само сдружения могат да изпълняват дейност на взаимоспомагателни каси, 
защото фондации няма как да изпълнят условието на ЗКИ да предоставя заеми само на своите 
членове.  
  
  

Въпрос 12: Допустимо ли е в устава на сдружение да се предвижда провеждане на второ 
заседание на общото събрание при липса на кворум след по-малко от 1 час?   
  
Не е допустима подобна хипотеза, дори уставът да я предвижда. Изискването за 1 астрономически час 
изчакване в чл. 27 от ЗЮЛНЦ е императивен минимум, с цел да се гарантират правата на членовете. 
Това означава, че може да се предвиди повече, но не и по-малко времето за изчакване.  
 
  

Въпрос 13: Съгласно чл. 15, ал.3 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) „Общото 
събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас 
членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава 
събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от 
членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от 
членовете при извънредно общо събрание“. Съгласно чл. 15, ал.4 от ЗНЧ „Решенията по 
чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички 
членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от 
присъстващите членове“. Как следва да се процедира, когато се иска вписване на 
решение по чл. 14, ал. 1, т. 1 (изменение на устава) или т. 12 (прекратяване на 
читалището) и в случая е налице законно общо събрание, отложено при спадащ кворум, 
на което присъстват повече от 1/3 от членовете, но не присъстват две трети от всички 
членове? 
  

Редовното провеждане на общо събрание не е обвързано с наличие на необходимо мнозинство за 
вземане на решения по точките или отделни точки от дневния ред. Това означава, че при спадащ 
кворум ще е проведено общо събрание, което е редовно, но взетите на него решения или отделни 
решения ще са в противоречие със закона, ако не е изпълнено императивното законово изискване за 
мнозинство съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).  
 
Оттук следва, че трябва да се постанови отказ при искане на вписване на решение по чл. 14, ал. 1, т. 1 
(изменение на устава) или т. 12 (прекратяване на читалището), които са взети по време на законно 
общо събрание, отложено при спадащ кворум, на което са присъствали повече от 1/3 от членовете, но 
не са присъствали две трети от всички членове.   
 
 
  

 
10 Чл. 4. (1) Разпоредбите на този закон не се прилагат за: 3. взаимоспомагателните каси, които предоставят 

заеми само на свои членове за сметка на направени от тях и на техен риск вноски; 
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Въпрос 14: Възможно ли е членуване в сдружение на непълнолетни и лица, поставени 
под запрещение?  
  
По силата на чл. 5 и чл. 19 от ЗЮЛНЦ юридическо лице с нестопанска цел може да се учреди от 
български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Това означава, че съгласно 
специалното изискване на закона непълнолетни и лица, поставени под запрещение, не могат да 
участват в учредяването на ЮЛНЦ (в този смисъл и Решение № 82 от 30.11.2017 г. на ОС - Ямбол по ф. 
д. № 17/2017 г. и Решение № 1661 от 25.09.2019 г. на СГС по т. д. № 2321/2018 г.).   
  
ЗЮЛНЦ обаче не поставя подобно ограничение по отношение на членството и участието на 
непълнолетни и лица, поставени под ограничено запрещение, в органите на управление на сдружение 
(каквото ограничение е предвидено спрямо индивидуалните членове на читалището в чл. 11, ал. 2, т. 
1 от Закона за народните читалища). Следователно, непълнолетни и лица, поставени под ограничено 
запрещение, могат да членуват и да бъдат избирани за членове на органи на управление във вече 
регистрирано сдружение. Поставянето на член на сдружение под пълно запрещение е едно от 
императивните основания за прекратяване на членството (чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗЮЛНЦ), поради което 
участието на лица, поставени под пълно запрещение, в сдружение е напълно изключено.   
  
За встъпване на непълнолетен в членствено правоотношение със сдружение е необходимо 
волеизявление на лицето (чл. 21, ал. 1 от ЗЮЛНЦ) и съответно решение за приемане от страна на 
компетентния съгласно устава на сдружението орган (чл. 25, ал. 1, т. 4 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 25, 
ал. 2 от ЗЮЛНЦ.) Доколкото обаче непълнолетните не могат да извършват самостоятелно правни 
действия (освен в изрично определени от закона случаи), то при заявяване на желание за членство 
трябва да бъде спазен съответният режим:  
 

▪ За непълнолетни до 14-годишна възраст съгласно чл. 3 от Закона за лицата и семейството – 
волеизявлението  следва да се извърши от законните представители на непълнолетния - 
родители или настойници;   

▪ За непълнолетни от 14 до навършване на 18-годишна възраст съгласно чл. 4 от Закона за 
лицата и семейството (както и чл. 19, ал. 2 от Закона за младежта) – волеизявлението следва да 
се извърши от самия непълнолетен и да се потвърди с изрично писмено съгласие на законните 
представители - родители или настойници.  

  
Приемането на непълнолетния, изявил желание за членство, става с решение на компетентния орган 
на сдружението съгласно устава му. Това означава, че в самия устав не трябва да има пречки за 
приемане на непълнолетни. Такава пречка например би могла да бъде изрична регламентация в 
устава, че членове на сдружението могат да бъдат само дееспособни лица.  
 
Аналогично е положението спрямо лицата, поставени под ограничено запрещение. Волеизявленията 
им следва да се потвърждават от техните попечители, за да имат правно валидно действие.   
 
Настоящият правен режим по отношение на хората, поставени под запрещение, на практика 
противоречи на принципите, визията и разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания (КПХУ), ратифицирана със закон и в сила за България от 21 април 2012 г, тъй като той 
възпрепятства пълноценното включване на хората с увреждания в обществения живот. Правото на 
хората с увреждания да участват в обществения живот, неорганизирано или чрез учредяване и 
членство в юридически лица с нестопанска цел наред с всички останали, е прокламирано в чл. 29 от 
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КПХУ 11 . Упражняването на правото на сдружаване на всички граждани, независимо дали имат 
увреждане и колко сериозно е то, се гарантира и от Конституцията на Република България12. Тази 
конституционна основа на гражданското участие е развита в няколко специални закона. 
Специфичното ограничение на правото на сдружаване, обвързано с признака увреждане, а именно 
изискването учредителите да са дееспособни (чл. 5 и чл. 19 от ЗЮЛНЦ) противоречи на КПХУ. По своята 
същност правото на сдружаване е израз на личния интерес на конкретно лице и не може някой друг 
да преценява дали и как да се упражнява това право. В действителност, поради съществуващата уредба 
за учредяване/членство в ЮЛНЦ, лицата, поставени под запрещение, са ограничени да упражняват 
тези свои права.  
   
 

Въпрос 15: Може ли да се постанови отказ за вписване на заявено заличаване на член на 
Управителния съвет на основание, че това би довело до вписване на състав под 
изискуемия по закон или съгласно устава брой членове? 
  
Вписването на член на УС на сдружение има оповестително, а не конститутивно действие. В тази 
връзка правоотношението между сдружението и съответния  член на УС следва да се счита за 
прекратено от момента на настъпване на съответния юридически факт (например постъпило 
едностранно волеизявление от съответния член на управителния съвет за напускането му, решение 
на общото събрание за освобождаване на съответния член, смърт).  
  
От тази гледна точка в интерес на третите лица, правната сигурност и самото сдружение е по 
партидата на сдружението в регистъра на ЮЛНЦ да бъдат вписани отговарящи на действителността 
факти. Това означава, че не може да се постанови отказ по заявление, с което се иска заличаване на 
член на управителния съвет на сдружение на основание, че вписването на това обстоятелство би 
довело до спадане на вписания в Регистъра на ЮЛНЦ членствен състав на управителния съвет на 
сдружението под изискуемия по закон или устав минимум. Последното може да е основание за 
прекратяване на сдружението по чл. 13, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗЮЛНЦ  („извършва дейност, която 
противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави“). Това основание обаче 
е отстранимо по силата на чл. 13, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Съгласно нормата на чл. 13, ал. 2 от ЗЮЛНЦ Агенция 
по вписванията не е сред легитимираните страни, които могат да инициират производство за 
прекратяване на ЮЛНЦ на посоченото основание (в този смисъл и Решение № 1665 от 26.09.2019 г. на 
СГС по т. д. № 752/2019 г.13).  

 
11 Чл. 29. Държавите - страни по настоящата конвенция, гарантират на хората с увреждания политически права 
и възможности за тяхното упражняване равноправно с всички останали, като:  
б) активно способстват за поддържане на среда, в която хората с увреждания могат ефективно и пълноценно да 
участват в управлението на обществените дела без дискриминация и равноправно с всички останали и 
насърчават тяхното участие в обществените дела, включително: 
i) участие в неправителствени организации и асоциации, ангажирани в обществения и политическия живот на 
страната и в дейността и управлението на политически партии; 
ii) създаване на или членуване във организации на хора с увреждания, които да представляват хората с 
увреждания на международно, национално, регионално и местно равнище. 
12 Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. 
13 „Тези съображения също не обусловят законосъобразност на обжалвания отказ, тъй като както се посочи и по-
горе правоотношенията между Б.С.Д.и сдружението по упражняване на правомощията на член на управителния 
съвет на сдружението са прекратени от датата на получаване на изявлението за отказа от възложените 
правомощия на члена на управителния съвет, като независимо от отразяването на това обстоятелство в 
регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ след посочената дата броят на членовете на управителния съвет на 
директорите обективно е под минималния брой, предвиден в закона (по отношение на вписванията относно 
членовете на управителния съвет на сдружение не е предвидено конститутивно а само оповестително 
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Въпрос 16: Какво е действието на вписването на членове на управителен 
орган/представляващи в Регистъра на ЮЛНЦ? 
  
Имената на членовете на управителния орган, респ. имената на лицата, представляващи 
юридическото лице с нестопанска цел, са обстоятелства, които подлежат на задължително вписване в 
регистъра на ЮЛНЦ съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Законът обаче не установява 
изрично конститутивно действие на вписването на тези обстоятелства (за разлика от хипотезата на 
първоначално вписване на ЮЛНЦ, което има ясно изразено конститутивно действие по силата на чл. 
6 от ЗЮЛНЦ). Оттук следва изводът, че вписването на имената на членовете на управителен 
орган, съотв. на представляващите на ЮЛНЦ, има оповестително действие съгласно чл. 7 от 
ЗТТРЮЛНЦ. В допълнение - вписването не е част от сложен юридически факт, пораждащ правото на 
избраните членове да бъдат част от състава на управителния орган или имат представителна власт, а 
само създава презумпцията, че третите добросъвестни лица са запознати с вписаните 
обстоятелства. Изясняването на това теоретично положение може да е основа за разрешаване на 
различни практически казуси. Например новоизбран представляващ има правното основание да бъде 
заявител по заявление за обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на ЮЛНЦ 
в Агенция по вписванията, преди още да е вписан като представляващ в Регистъра на ЮЛНЦ, ако към 
съответното заявление е приложено решение за избирането му от компетентния орган на 
организацията.     
 
В съдебната практика широко е застъпена тезата, че вписването на имената на членовете на 
управителния орган и имената на представляващите на ЮЛНЦ има оповестително действие14.   
  
Така например обхватът на проверката на длъжностното лице по регистрацията дали заявлението 
изхожда от оправомощено лице съгласно чл. 21, т. 3 от ЗТРРЮЛНЦ не следва да се изчерпва само със 
справка по партидата на съответната организация в регистъра на ЮЛНЦ. При подаване от страна на 
заявителя на доказателства, че е избран по съответния ред за представляващ на организацията по 
партидата, на която се заявяват промени или се иска обявяване на актове, то длъжностното лице 
следва да се съобрази с тях независимо дали заявителят е бил вписан или не като 
представляващ, т.к. правопораждащият представителната власт юридически факт не е вписването, а 
решението на съответния орган на ЮЛНЦ. (в този смисъл Решение № 50 от 20.05.2020 г. на ОС - Хасково 
по т. д. № 60/2020 г.15).  
  
С аналогични мотиви за оповестителното действие на писването на Регистъра на ЮЛНЦ Софийският 
градски съд е обосновал, че няма пречка състав на УС, чието вписване е спряно с искова молба по 536 

 
действие), но по-съществено в случая е, че посоченото обстоятелство може да бъде основание на конститутивен 
иск по чл. 13, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3, б. „б“ ЗЮЛНЦ за прекратяване на сдружението, не и основание за отказ по чл. 24, 
ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ за вписване на последиците от прекратяване на правомощията на члена на управителния съвет 
чрез заличаването му от партидата на сдружението в изпълнение на основната функция на регистъра по чл. 17 
ЗЮЛНЦ – да отрази по партидата на сдружението действителното положение относно обстоятелствата по 
чл. 18, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.“ Решението е достъпно тук: 
https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2019:20190900752.001  
14 Виж Решение № 260053 от 11.01.2021 г. на СГС по т. д. № 1503/2020 г.; Решение № 260606 от 18.12.2020 г. на 
СГС по т. д. № 2473/2019 г.; Решение № 1665 от 26.09.2019 г. на СГС по т. д. № 752/2019 г.; Решение № 1538 от 
19.07.2018 г. на СГС по т. д. № 1503/2018 г.; Решение № 50 от 20.05.2020 г. на ОС - Хасково по т. д. № 60/2020 г.; 
Решение № 662 от 27.04.2020 г. на СГС по т. д. № 233/2020 г. 
15 Решението е достъпно тук: https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC560:2020:20200900060.001 

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2019:20190900752.001
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ГПК, да свика редовно ОС на сдружението (виж Решение № 662 от 27.04.2020 г. на СГС по т. д. № 
233/2020 г.16).   
  
  

Въпрос 17: Как се взема неприсъствено решение?     
  
Разпоредбата на чл. 32, ал. 5 от ЗЮЛНЦ предвижда: „Управителният съвет може да вземе решение и 
без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 
възражения за това от всички членове на управителния съвет“. В тази връзка се поставя въпросът – 
следва ли неприсъствени решения да се вземат с единодушие? От граматическото тълкуване на 
разпоредбата може да се заключи, че следва да няма „забележки и възражения“ по отношение на 
неприсъствения ред за вземане на решение, а не относно самото решение. Логическото тълкуване 
също подкрепя тази теза, т.к. следва, ако има член на органа, който не е съгласен със съдържанието на 
решението, той да реши дали има нужда да се аргументира или да чуе аргументите на останалите 
членове на органа в рамките на заседание или не. Оттук следва, че е допустимо неприсъствено 
решение да се вземе при общите правила за мнозинство, в случай че всички членове на органа са 
съгласни да не се провежда заседание. Протоколът за взетото неприсъствено решение трябва да се 
подпише от всички членове на органа, а не само членовете, формирали необходимия кворум. Не следва 
и да се определя или специално да се подписва от председателстващ такъв тип протокол.  
  
  

Въпрос 18: Може ли секретарят на читалище да е член на настоятелството му?  
  
Въпросът дали секретарят на читалището може да е и член на неговото настоятелство е свързан с 
тълкуването на нормата в чл. 17а, ал. 2 от ЗНЧ: „Секретарят не може да е в роднински връзки с 
членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до 
четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището“. 
Разпоредбата безспорно е императивна и следователно се прилага, дори и ако в устава на читалището 
е уредено друго. Изводът, че секретарят не може да е член на настоятелството, може да се направи 
обаче единствено ако чл. 17а, ал. 2 се тълкува разширително, което е недопустим подход по отношение 
на гражданскоправни норми, ограничаващи субективни права.   
  
В ЗНЧ няма изрична забрана секретарят да е и член на настоятелството, а заключение, че в 
закона се предвижда това да е обичайната практика, може да се направи от текста на чл. 19а от ЗНЧ, в 
който секретарят се изброява редом до председателя, който съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗНЧ е член по 
право на настоятелството: „Членовете на настоятелството, включително председателят и 
секретарят, декларират частните си интереси по смисъла на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се обявяват на 
интернет страницата на съответното читалище.“  
  
Оттук следва, че чл. 17а, ал. 2 от ЗНЧ не предвижда забрана секретарят на читалището да е член на 
настоятелството му, а урежда изключенията, когато секретарят не е член на настоятелството. Това се 
потвърждава и от обстоятелството, че когато секретарят е член на настоятелството, за него ще е 
приложимо аналогичното ограничение предвидено с чл. 17а, ал. 2 от ЗНЧ, което се съдържа в чл. 16 от 
ЗНЧ: „Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най-малко от трима 
членове, избрани за срок до 3 години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до 
четвърта степен“.    

 
16 Решението е достъпно тук: https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2020:20200900233.001 
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Въпросът дали секретарят на читалището може да е и член на настоятелството му е разглеждан 
многократно в съда във връзка с обжалване на откази за вписване на промени в обстоятелства от 
Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. В съдебната практика се подържа тълкуването, че 
пречка секретарят да е член настоятелството няма17.  
  
  

Въпрос 19: При учредено читалище всички настоятели ли трябва да са заявители? 
 
Съгласно чл. 9, ал. 3 на ЗНЧ 18  вписването на читалище се извършва „по писмена молба от 
настоятелството.“ Очевидно тази част от разпоредбата е пропусната при изменението на ЗНЧ във 
връзка с прехвърляне на регистърното производство от съда към Агенцията по вписванията, т.к. към 
момента регистърното производство се инициира със заявление по образец, а не с молба. Това 
означава, че при тълкуване на разпоредбата следва да се приеме, че протоколът от решението при 
учредяване на читалището, в който е отразен изборът на председател на читалището, е достатъчно 
доказателство за възникнала представителна власт и е достатъчно заявител по Заявление А17 да е 
само председателят, а не всички членове на настоятелството.  
  
 

Въпрос 20: Следва ли да се постанови отказ или указания при непредставен препис на 
подлежащ на обявяване акт със заличени лични данни?  
 
За актове на ЮЛНЦ, подлежащи на обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ, е допустимо заличаване на 
всякакви категории лични данни, в това число и на подписите на физическите лица. Този извод се 
прави на основание чл. 18 от ЗЮЛНЦ, който изрично изисква публикуването на лични данни в 
Регистъра на ЮЛНЦ по отношение на определени обстоятелства, подлежащи на вписване, но не и по 
отношение на актовете, подлежащи на обявяване. От друга страна, липсата на препис 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. Този извод следва от текста на чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, 
съгласно който, 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 тях19. В указанията 
трябва да се посочва конкретно правно основание за изискуемостта определена категория лични 
данни да не се заличават. 
 
 
 

*** 
 
  

 
17  В този смисъл са: Решение № 47 от 17.07.2018 г. на ОС - Търговище по т. д. № 79/2018 г.; Решение № 
394 от 2.08.2018 г. на ОС - Стара Загора по т. д. № 178/2018 г.; Решение № 462 от 3.08.2018 г. на ОС - Пловдив по т. 
д. № 451/2018 г. ; Решение № 407 от 10.08.2018 г. на ОС - Стара Загора по т. д. № 197/2018 г. ; Решение от 
22.06.2018 г. на ОС - Сливен по в. гр. д. № 233/2018 г. 
18  Чл. 9. (1) Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел. 
(3) Вписването на читалищата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва без такси по 
писмена молба от настоятелството, към която се прилагат. 
19 В този смисъл е Решение № 45 от 20.06.2019 г. на ОС - Кюстендил по т. д. № 61/2019 г. 
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Тема 3: 

Фондации. Специфики при учредяването. Органи на управление. 
Запазени права на учредителите 

 
 

Въпрос 1: При първоначална регистрация на фондация, когато с учредителния акт се 
прехвърлят вещни права върху недвижим имот, трябва ли да се представят доказателства, 
че учредителният акт е вписан в Имотния регистър при районния съд по местонахождението на 
имота съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗЮЛНЦ или вписването в Имотния регистър е последващо - след 
регистрацията на фондацията? 
 
По силата на императивната норма на чл. 33, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, когато учредителят дарява за целите на 
фондацията недвижим имот, учредителният акт се вписва в Имотния регистър от съдията по 
вписванията при районния съд по местонахождението на имота преди подаване на заявлението за 
първоначално вписване на фондацията в Регистъра на ЮЛНЦ. Съдебната практика е категорична и 
редица съдебни решения 20  потвърждават, че вписването в службата по вписванията следва да 
предхожда заявяването за регистрация на фондацията в Регистъра на ЮЛНЦ.  
 
Този извод се прави въз основа на алинеите 4 и 5 на чл. 33 от ЗЮЛНЦ. Ал. 4 въвежда правна фикция, 
според която предоставеното имущество се счита за имущество на фондацията от момента, в който тя 
още не е възникнала като субект – т.е. от датата на извършване на учредителния акт приживе или на 
откриване на наследството в случай на смърт. Тази фикция е относима само в хипотезата, при която е 
настъпило все пак последващо вписване на фондацията, тъй като с ал. 5 се предвижда възможност 
учредителят да отмени Учредителния акт до регистрацията на фондацията. Т.е., предоставянето на 
имуществото е предпоставка за възникване на фондацията изобщо.  
 
Учредителният акт се вписва по нарочна персонална партида на фондацията в службата по 
вписванията въпреки липсата на код по ЕИК. Като за целта съдията по вписванията отбелязва, че 
юридическото лице е в процес на регистрация. Поради тази причина длъжностното лице не следва да 
изисква доказателство за вписване в Имотния регистър, доколкото това е факт, който може да се 
провери служебно от първичния администратор на данните съгласно на чл. 2 от Закона за 
електронното управление. 
 
Също така, в съдебната практика 21  се посочва, че дареният имот се индивидуализира подробно в 
представения Учредителен акт, което е достатъчно основание да се приеме, че са изпълнени 
изискванията на чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Правилника за вписванията22. 
 
Важно е да се подчертае, че когато дарението е недвижим имот - данъчната оценката на имота може 
да е посочена в Учредителния акт, но това не е задължително. При всяко положение не трябва да се 

 
20 Решение 138 от 09.03.2004 г. на Търговската колегия на ВКС по гр. д. № 845/2003 г.; Определение № 626 от 
14.08.2012 г. по т. д. № 820/2011 г. – II т. о. на ВКС; Решение № 235 от 25.10.2019 г. по т. д. № 376/2019 г. на ОС-
Русе; Решение № 135 от 18.05.2011 г. по т. д. № 116/2011 г. на ВтАС; Определение № 1362 от 13.05.2012 г. по в. ч. 
гр. д. № 122/2012 г. на ОС-Варна и др. 
21 Решение № 261 от 12.05.2021 г. на САС по в. т. д. № 344/2021 г. 
22 Чл. 6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:  
в) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено 
място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите; 
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счита, че актът е непълен, ако в него липсва оценка на имота, т.к. разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 5 от 
ЗЮЛНЦ изисква в Учредителния акт да се посочи само предоставеното имущество, не и неговата 
парична равностойност.  
 
Както в ЗЮЛНЦ, така и в Наредбата № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до 
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (по-долу за краткост „Наредбата“) водещото при 
фондациите е предоставеното имущество. И е съществен пропуск това, че в Заявление А16 няма поле, 
в което да може да се опише дареният имот чрез индивидуализиращите го белези, а само поле за общия 
размер на първоначалните имуществени вноски. Вярно е, че общият размер на вноските е сред 
обстоятелствата, които подлежат на вписване по чл. 18 от ЗЮЛНЦ, но той не е относим към 
фондациите, които се учредяват с недвижим имот или движими вещи. 
 
 

Въпрос 2: Когато с учредителния акт на фондацията се предоставя имущество 
(например книги, картини, т.н.), какви доказателства за имуществото и за неговия 
размер следва да се приложат към заявлението за вписване на фондацията в Регистъра 
на ЮЛНЦ? 
 
По отношение на учредителните дарения - движими вещи - каквито са например книгите, картините 
и други, на практика, съществува законова празнота. В тези случаи по аналогия могат да се прилагат 
относимите разпоредби на чл. 72 и 73 от Търговския закон, които отчитат специфичните особености 
на фондациите. Основното доказателство за предоставените вещи се съдържа именно в Учредителния 
акт, в който дарените вещи следва да са подробно описани и индивидуализирани чрез техните външни 
белези, количество и основанието, на което ги притежава учредителя. Но не е задължително в акта да 
фигурира паричната оценка на вещите, нито да се прави оценка от 3 независими вещи лица, тъй като 
тук не става въпрос за участие на съдружници с имуществени права в дружествения капитал, а за 
предоставяне на учредително имущество за създаването на вид ЮЛНЦ - фондация. В случая на 
учредяване на фондация също така не се изисква и „писмено съгласие на вносителя с описание на 
вноската и нотариална заверка на подписа му“, каквото е изискването по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, доколкото 
индивидуализацията на имуществото е част от съдържанието на Учредителния акт, който за разлика 
дружествения договор или устав на капиталово дружество изисква писмена форма с нотариално 
заверени подписи, а не обикновена писмена форма. 
 
 

Въпрос 3: Допустимо ли е прехвърляне на запазени права на учредител на фондация 
извън случаите на чл. 36 от ЗЮЛНЦ? Напр. учредител със запазени права прекратява 
участието си в орган на фондацията и се взема решение запазените му права да 
преминат върху новия член на органа на фондацията. Има случаи, в които се иска 
вписване на изменения в учредителен акт, в който се установява промяна в състава на 
учредителите. Възможна ли е такава промяна? 
 
Запазените права на учредител или определено от него трето лице са непрехвърлими и ненаследими. 
Когато такъв учредител, съотв. – трето лице се отказва от запазените си права, независимо дали 
прекратява или не участието си в орган на фондацията, тези права могат да „преминат“ занапред 
единствено и само върху съответния орган на фондацията – върховен или управителен орган в 
зависимост от природата на правата. Това означава, че запазени права спрямо учредена фондация при 
никакви обстоятелства не могат да преминат върху отделно физическо лице - член или не на орган на 
фондацията.  
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Също така, промяна в състава на учредителите не е възможна, дори това да е уредено в изменен 
Учредителен акт. Доколкото юридическият факт на учредяване на фондация се случва само веднъж – 
към момента на създаване на организацията - и качеството „учредител“ се придобива към този 
момент, впоследствие не могат да се появят нови учредители. Следователно, не е допустимо 
прехвърляне на запазени права извън случаите по чл. 36 от ЗЮЛНЦ. 
 
 

Въпрос 4: Доколко е допустимо да се изменя учредителният акт в частта на целите, 
средствата за постигането им и органната структура на фондацията, когато учредителят 
е предоставил право на съответния орган да изменя учредителния акт? 
 
Когато учредителят е предвидил, че конкретен орган на фондацията ще взима решенията за промяна 
на учредителния акт, то ще са допустими всякакви изменения и допълнения по отношение на целите, 
средствата, органната структура и други текстове от акта, стига, разбира се, да е спазен редът за 
приемането на тези промени. Т.е., ако има нарушение в процедурата за вземане на решение, например, 
в учредителния акт е предвидено, че върховният орган има право да промяна акта след изрично 
писмено съгласие на учредителя, а такова съгласие липсва, то длъжностното лице следва да откаже 
заявената промяна на основание нарушение на реда, предвиден в учредителния акт. 
  
 

Въпрос 5: Допустимо ли е преобразуване с участието на юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на различни специални закони – например вливане на 
настоятелство, учредено по реда на Закона за предучилищното и училищното 
образование в читалище, учредено по реда на Закона за народните читалища? 

 
Такова преобразуване между различни типове правни субекти – юридически лица с нестопанска цел, 
учредени по реда на различни специални закони - не е допустимо. Този извод се прави въз основа на 
специфичните законови изисквания спрямо тяхното учредяване и начин на функциониране. 
Например спрямо читалищата действат специалните правни норми на Закона за народните читалища, 
на които трябва да отговарят (културно-просветни цели, минимален брой учредители, 
характеристика на членовете, особености на органите), а спрямо настоятелствата към детски градини 
и към училища – други съгласно Закона за предучилищното и училищно образование (обвързаност с 
конкретна образователна институция, подпомагащи функции, специфичен профил на учредителите, 
специални изисквания спрямо органите). В този смисъл, училищно настоятелство не може да се влее 
или слее с читалище, нито пък от настоятелство към детска градина или училище да се отдели или 
раздели на 2 или повече читалища.  
 
На практика за преобразуване на настоятелство по смисъла на ЗПУО може да се мисли, ако има 
преобразуване в образователната институция, към която е създадено, а при читалищата – само ако 
преобразуващите се субекти са читалища. 
 
При сдруженията и фондациите, учредени по смисъла на ЗЮЛНЦ, няма ограничения и те могат да се 
преобразуват от един в друг вид 
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Въпрос 6: Следва ли при всяко изменение или допълнение на учредителен акт на 
фондация със заявлението да се представя учредителен акт с нотариална заверка на 
подписи?  
 
Съгласно утвърдената съдебна практика при изменения и допълнения в учредителния акт на 
фондация подписите в него не трябва да се заверяват нотариално, освен ако такава по-тежка форма за 
действителност не е изрично предвидена в самия акт. Затова е достатъчно учредителният акт да е 
изготвен в обикновена писмена форма и да е подписан от учредителя (ако има запазено право да 
изменя акта) или от управителя (ако е в частна полза), или от ръководещия заседанието на върховния 
орган (ако е в обществена полза ), на което са приети промените, и лицето, подготвило протокола (по 
арг. от чл. 40, ал. 1 от ЗЮЛНЦ).  
 
Нотариалната заверка на подписите е задължителна единствено и само към момента на учредяването. 
В този смисъл тълкуват разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЮЛНЦ актуални съдебни решения23, които 
потвърждават, че в закона липсва предписание за специална форма за действителност на решенията 
за промени, както и на самия учредителен акт. В тях се подчертава също така, че нотариално 
завереният подпис се изисква относно двата съществени елемента на акта – безвъзмездното 
предоставяне на имуществото и нестопанските цели, за които се дарява, доколкото нотариална 
заверка на подписа касае извършването на разпоредителната сделка, а не формата на учредителния 
акт на фондацията. Целта е обезпечаване на правната сигурност, тъй като имуществото се счита за 
имущество на фондацията при нейното възникване. 
 
Наред с тълкуването на съда, е важно да се отбележи, че в Наредбата при промени в обстоятелства 
относно фондация липсва изискването да се прилага измененият учредителен акт с нотариална 
заверка на подписите. Ако такава особена форма беше задължителна (както е предвидено в чл. 33с, ал. 
2, т. 1 от Наредбата), то това изискване щеше да бъде изрично посочено и в чл. 33т, т. 3.  
 
Следователно, изискването за по-тежка форма за действителност на изменен учредителен акт с 
нотариално заверени подписи е в противоречие със закона и не може да обоснове отказ на длъжностно 
лице за обявяване на заявен учредителен акт с промени, без нотариална заверка на подписите.  
 
 

Въпрос 7:  Какво е важно да се знае с оглед на правомощията и функционирането на 
специфичните органи при фондациите? 
 
Когато фондацията има повече от един органи, правилата за общото събрание и управителния съвет 
на сдружение се прилагат съответно. Това означава, че за върховния орган не се прилагат автоматично 
правилата за общото събрание, а в съответствие – както тези за общото събрание, така и тези за 
управителния съвет, като се отчитат спецификите на фондацията.  
 
Поради факта, че фондацията няма членска маса, членството и участието във върховния орган се 
разглежда като заемана длъжност подобно на ситуацията при управителния съвет на сдружение, а не 
като упражняване на членствено право, каквото е участието в общото събрание. Затова по отношение 
на върховния орган се прилагат правилата за провеждане и вземане на решения на управителния 
съвет, а не тези за общото събрание.  

 
23 Решение № 1285 от 18.06.2020 г. на Софийски апелативен съд по т.д. № 1651/2020 г., Решение № 260166 от 
13.10.2020 г. на Софийски градски съд по т.д. № 1925/2020 г. 
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Поради тази причина, не би бил законосъобразен и правилен отказът за вписване на промени или 
обявяване на актове само и единствено на основание, че член на върховния орган на фондация е 
участвал дистанционно в заседание по реда на чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ или че решението на върховния 
орган е взето неприсъствено по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗЮЛНЦ, доколкото в учредителния акт на 
фондацията не е уреден специален ред, изискващ само присъствено вземане на решения. 
Следователно, за присъстващо лице на заседание на такъв орган може да се счита и лице, с което има 
двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и 
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването и присъствието на 
член на върховния орган следва да се удостовери в документацията, свързана със събранието – 
протокол и присъствен списък - от председателстващия. Няма законова забрана дистанционно 
присъстващото лице да подпише и присъствения списък с електронен подпис. В такива случаи не се 
изисква дистанционно присъстващия да упълномощава друг член на органа. 
 
 

Въпрос 8:  Кой се счита за присъстващо лице на заседание на върховен орган на 
фондация?   
 
По отношение на върховния орган на фондацията се прилага разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, 
освен ако друго не е уредено в учредителния ѝ акт (виж предходния въпрос). Следователно, за 
присъстващо лице на заседание на такъв орган може да се счита и лице, с което има двустранна 
телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща 
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването и присъствието на член на 
върховния орган следва да се удостовери в документацията, свързана със събранието – протокол и 
присъствен списък - от председателстващия заседанието. Допустимо е и дистанционно 
присъстващото лице да подпише присъствения списък със КЕП. В такива случаи не се изисква 
дистанционно присъстващия да упълномощава друг член на органа. 
 

 

Въпрос 9: Какъв е срокът за вписване на действителен собственик в РЮЛНЦ при 
подадено Заявление Б7 от ЮЛНЦ? 
 
Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 4 от ЗТТРРЮЛНЦ „заявленията за вписване на обстоятелствата 
относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления“. Смисловото и 
логическо тълкуване на този текст води до извода, че при разглеждане и произнасяне относно 
заявления за вписване на промени в обстоятелствата относно действителен собственик 
длъжностните лица по регистрацията не са длъжни да прилагат общия 3-дневен срок по чл. 19, ал. 1 
от ЗТРРЮЛНЦ. Липсата на изрично установен срок за разглеждане и произнасяне по заявления за 
вписване на промени относно действителен собственик на ЮЛНЦ създава предпоставка за съществено 
забавяне на вписванията на промени относно действителни собственици на ЮЛНЦ24.  
 

 
24 За справка – виж делото на фондация „Промяната“, ЕИК 176982609, по което вписването на промяната на 

действителния собственик е извършено 3 месеца след подаване на заявлението. 
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В този случай, следва по аналогия да се приложи общият 3-дневен срок, който е за произнасяне по чл. 
19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, тъй като това е срокът за всички произнасяния по заявления за вписване и за 
заличаване, както и по заявленията за обявяване на актове на вече регистрирани ЮЛНЦ.  
 
 

*** 
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Тема 4: 

Статут на ЮЛНЦ в обществена полза. Допълнителни изисквания. 
Последици от прекратяване 

 
 
 

Въпрос 1: Следва ли да се извършва проверка от длъжностното лице по регистрацията 
дали целите на юридическото лице с нестопанска цел съответстват на определянето за 
извършване на дейност в обществена или частна полза?   
  
Правото на сдружаване е преди всичко свободата на гражданите да могат да определят целите25, около 
които се обединяват във формална организация, каквато е юридическото лице с нестопанска, и вида 
на дейността на тази организация. В този смисъл, длъжностното лице не трябва да прави тълкуване 
дали и доколко разписаните цели и дейност влизат в категорията „обществено полезни“ или не, а 
единствено доколко са една от изброените по чл. 38 от ЗЮЛНЦ. В противен случай ще има нарушение 
на ЗЮЛНЦ. Принуждаването на една организация да приеме правната форма на сдружение за 
обществено полезна дейност например (което предполага определени предимства, но и по-строги 
условия за регистрация и дейност) създава риск за ограничаване на правото на сдружаване. Няма как 
на ниво учредяване чрез субективна преценка да се прави опит за превенция от отклоняване от 
нормите в ЗЮЛНЦ. Ако след учредяването си организацията се отклони от нормата и на практика 
извършва дейност в частен интерес, в чл. 13, ал. 2 от ЗЮЛНЦ са предвидени механизми за 
възстановяване на този ред.  
 
 

Въпрос 2: Съгласно кои конституционни и законови разпоредби се оценява 
съвместимостта на целите с националното законодателство? Може ли ЮЛНЦ с цели и 
средства за признаване на македонска или друга етническа общност в България да се 
впише в Регистъра на ЮЛНЦ?    
  
Всяко заявление за вписване на ново ЮЛНЦ следва да се разглежда по начин, който не нарушава чл. 11 
от Европейската конвенция за правата на човека - за свободата на събранията и сдружаването и чл. 44 
от Конституцията на Република България. Гражданските организации свободно могат да се застъпват 
пред държавата и нейните институции за предприемане на определени действия в защита на права и 
интереси, които организациите представляват, но това не може да се тълкува като вменяване на 
задължение на държавата да извърши исканите действия.  
 
От 2006 г. до днес България е осъждана 6 пъти от Европейския съд за правата на човека за 
необосновани откази за регистриране на сдружения, поставящи си за цел постигането на признаване 
и защита на интересите на „македонското малцинство в България“. Според нас решенията и 
препоръките, които Европейският съд дава включително и на Агенция по вписванията, са достатъчно 
ясни по този въпрос.  
 
 

 
25 Единствените ограничения са прокламирани в чл. 44, ал 2 от Конституцията на Република България.  
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Въпрос 3: Допустимо ли е управителният орган на ЮЛНЦ, определено да осъществява 
дейност в обществена полза, да е едноличен?    
 
Да, това е напълно допустимо. Граматическото тълкуване на чл. 39, ал. 1 от ЗЮЛНЦ показва ясно, че 
законодателят поставя условието за „колективност“ само спрямо върховния орган на ЮЛНЦ в 
обществена полза, докато за управителния – няма такова изрично изискване. В противен случай, 
думата „колективен“ щеше да е в множествено число, за да обхване двата вида органи. Това изискване 
винаги ще е спазено при сдружението, тъй като то изначално има двустепенна структура на 
управление. Но дори и при този вид ЮЛНЦ законът допуска възможността да има едноличен 
управителен орган (по чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ) и няма забрана в тази хипотеза сдружението да се 
самоопредели като такова в обществена полза.  
 
При фондацията условието чл. 39, ал. 1 от ЗЮЛНЦ е задължително, ако е в обществена полза. 
Следователно, фондацията в обществена полза има възможност да избере дали управителният ѝ орган 
да е едноличен или колективен, докато върховният орган задължително е колективен. Това е 
потвърдено и от съдебната практика до 2018 г.26,  която вписва множество фондации с едноличен 
управителен орган, наричан най-често „директор“, „управител” или „председател“ 27 . Специално 
внимание следва да се обърне на две съдебния решения на окръжния съд в Благоевград28 обръщат 
специално внимание върху това, че върховният колективен орган на фондация в обществена полза е 
достатъчна гаранция за стабилност и контрол върху работата на управителния орган за постигане на 
целите ѝ, бил той колективен или едноличен. 
 
 

Въпрос 4: Подлежи ли на проверка съдържанието на представения за обявяване по чл. 
40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ годишен доклад на ЮЛНЦ в обществена полза, като част от 
проверката по чл. 21, т. 5 от ЗТРРЮЛНЦ?   
 
Въз основа на изискването за публичност и прозрачност на дейността ЮЛНЦ в обществена полза, 
съгласно чл. 40, ал. 2 на ЗЮЛНЦ те са задължени всяка година заедно с годишния финансов отчет да 
изготвят и обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ годишен доклад за дейността през предходната отчетна 
година. ЗЮЛНЦ задава минималното съдържание, което трябва да фигурира в този доклад. В същото 
време обаче липсва законоустановена форма или критерии за изготвяне и начина на представяне на 
информацията, каквито стандарти има например за годишните финансови отчети по Закона за 
счетоводството. От тази гледна точка и във връзка със задължението на длъжностното лице да 
проверява дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на 
закона, може да се направи изводът, че отказ по отношение на заявление за обявяване на годишен 
доклад за дейността е допустим само в случаите, когато представеният акт явно по външните си 

 
26 В същия дух са и мотивите на 2 съдебни решения на Софийски апелативен съд: Решение № 1909 от 12.10.2016 
г. ф.д.№2802/2016г. по описа на Софийски апелативен съд, търговско отделение (фондация „Годишни награди 
за пътна безопасност) и Решение № 1957 от 20.10.2016 г. по въззивно търговско дело №2933 по описа за 2016 г. 
на Софийски апелативен съд, 13 състав (фондация „Балкански фонд за икономическо развитие“)  
27  Съдебни решения, с които се вписва едноличен управителен орган на ЮЛНЦ, определено да осъществява 
дейност в обществена полза: Решение № 1107 от 13.03.2014 г. по ф.д. № 11/2014 г. на Окръжен съд – Благоевград; 
Решение № 835 от 20.02.2015 г. по ф.д. № 12/2015 г. на Окръжен съд – Благоевград; Решение № 14 от 08.02.2016 
г. по ф. д. № 4/2016 г. на Окръжен съд - Хасково; Решение № 95 от 18.03.2016 г. по въззивно частно търговско 
дело № 85/2016 г. на Апелативен съд – Бургас; Решение № 49 от 11.02.2016 г. по въззивно частно търговско дело 
№ 28/2016 г. на Апелативен съд – Бургас; Решение № 1909 от 12.10.2016 г. и др. 
28 Решение № 1107 от 13.03.2014 г. по ф.д. № 11/2014 г. на Окръжен съд - Благоевград и Решение № 835 от 
20.02.2015 г. по ф.д. № 12/2015 г. на Окръжен съд – Благоевград 
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белези не е годишен доклад за дейността. Такава например ще е ситуацията, когато бъде заявен за 
обявяване годишен доклад за дейността, но подаденият документ отговаря на изискванията за 
годишен финансов отчет или е подписан от счетоводител или одитор. Отказ няма да бъде основателен, 
ако в хода на проверката длъжностното лице по регистрацията установи, че съдържанието на 
годишния доклад за дейността е непълно, има разминаване в информацията или друго подобна 
неизрядност на документа.   
 
 

Въпрос 5: Налице ли е неизпълнение на задължението по в чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, в 
случай че е заявен за обявяване само един от двата документа? 
 
Неизпълнение ще е налице, ако в законовия срок по ал. 3 на чл. 40 от ЗЮЛНЦ се заяви за обявяване 
само един от двата отчетни документа – или само финансовият отчет, или само докладът за дейността. 
И ако за 2 последователни отчетни години бъде представян само един от двата акта, организацията 
ще попадне в хипотезата на чл. 44а. 
 
Няма да има нарушение, когато например двата документа се заявяват един след друг, с две отделни 
заявления, но в рамките на срока по ал. 3. Това се потвърждава и от съдебната практика29, според която 
разпоредбата на чл. 40, ал. 4 не е императивна. По-късното заявяване на който и да е от двата 
документа, независимо дали е спазен срокът по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, не обосновава отказ от страна 
на длъжностното лице. 
 
Проблемите с електронната система на РЮЛНЦ и забавянето в разглеждането и произнасянето по 
заявленията Г2 обаче не може да е основание за санкциониране на ЮЛНЦ в случаите, в които указания 
или отказ се постановяват след срока по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и могат да поставят организацията в 
положение, при което няма обявени отчетни документи. 
 
 

Въпрос 6: Налице ли е неизпълнение на задължението по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ във вр. 
с 44а, ал. 1 от ЗЮЛНЦ при наличие на постановен отказ на заявление за обявяване на 
ГФО и доклад за дейността? 
 
В случай на постановен отказ по Заявление Г2 за обявяване на ГФО и годишен доклад за дейността не 
е налице неизпълнение на задължението на ЮЛНЦ по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ с оглед на това, че 
организацията е предприела необходимите действия за обявяване на отчетните документи, като е 
сезирала РЮЛНЦ в законовия срок с подаденото заявление. Но при всяко положение при една такава 
ситуация организацията следва във възможно най-кратки срокове да ги заяви отново за обявяване по 
партидата си в РЮЛНЦ, за да се спази принципът за прозрачност и отчетност. 
 
 

Въпрос 7: При изпратено уведомление от АВ до ЮЛНЦ по чл. 44а, ал. 2 от ЗЮЛНЦ от кой 
момент започва да тече срокът за представяне на незаявени, подлежащи на обявяване 
ГФО и доклад за дейността? В случай че е от датата на получаване на обратна разписка 
и тя не е получена, лицето не е намерено на адреса например, какъв ред се прилага за 
неговото уведомяване? 
 

 
29 Решение № 55 от 2.04.2020 г. на ОС - Велико Търново по ч. т. д. № 61/2020 г. 
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В случая се прилага редът за връчване на съобщения и призовки по Глава шеста от Гражданския 
процесуален кодекс, като в чл. 50 от ГПК е предвидена специална процедура за връчване на книжа на 
юридически лица.  Срокът за представяне на незаявени подлежащи на обявяване ГФО и годишен 
доклад за дейността започва да тече от момента на получаване на уведомлението от представител на 
организацията или, ако в рамките на един месец на вписания в РЮЛНЦ адрес на управление на 
организацията не може да бъде намерен никой, който да е съгласен да получи съобщението, срокът 
започва да тече от залепването на уведомлението на мястото за уведомления на офисния адрес. Това 
са двата основни начина, чрез които уведомлението може да достигне до знанието на юридическото 
лице. 
 
 

Въпрос 8: При наличието на какви критерии следва да се определи „системно 
неизпълнение“ на задълженията на ЮЛНЦ по чл. 44а, ал. 4 от ЗЮЛНЦ, с оглед изпращане 
на уведомление от АВ до съда по седалище на ЮЛНЦ, а именно: колко пъти лицето 
следва да не е подало 2 години за обявяване в срок документите по чл. 40, ал. 3 от 
ЗЮЛНЦ?  Тези пъти последователни ли са или може да има прекъсване между тях? 
 
Критерият „системно“ е изпълнен, когато нарушението е извършено поне 3 пъти. От тази гледна точка 
може да има прекъсване между нарушенията. Още повече, че в чл. 44а, ал. 4 от ЗЮЛНЦ, се прави 
препращане към чл. 13, ал. 1, т. 3, буква “б” от ЗЮЛНЦ, а съгласно чл. 13, ал. 3 “съдът дава срок до 6 
месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици” чрез подаване на 
документите по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. „Системно неизпълнение“ на задължението по чл. 44а, ал. 4 ще 
е налице, например, когато организацията не подава годишните си отчети в срока по чл. 40, ал. 3 в 
рамките на 3 последователни години. Ако има прекъсване с изпълнение на задължението в срок – 
прекъсва се и последователността.  
 
От тази гледна точка Агенция по вписванията ще може да се обърне към съда, само ако съответното 
ЮЛНЦ не е подало най-малко 3 пъти, последователно, в срок, годишните отчети за две последователни 
отчетни години. Например ЮЛНЦ не подава в срок годишни отчети за 2017 г., за 2018 г., за 2019 г. и от 
1.10.2020 г. вече Агенцията има правното основание да сезира съда по реда на чл. 13, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. 
Но, ако има прекъсване в последователността между тези 3 години, например - не са подадени в срок 
отчетни документи за 2017 г. и 2018 г., но за 2019 г. се подават в срок, това прекъсва системността в 
неподаването и съответно - Агенцията няма да има основание да сезира съда. 
 
 

Въпрос 9: Допустимо ли е осъществяването на процедурата по чл. 44а от ЗЮЛНЦ в 
случаите, когато дейността на ЮЛНЦ е прекратена при производство по ликвидация или 
производство по несъстоятелност? Може ли да има процедура по чл. 44а от ЗЮЛНЦ, 
когато дейността на ЮЛНЦ е прекратена при производство по ликвидация или 
несъстоятелност? 
 
До момента на заличаването на ЮЛНЦ от Регистъра на ЮЛНЦ по принцип тя продължава да е 
задължен субект за годишно отчитане по ЗЮЛНЦ и Закона за счетоводството. Това се потвърждава и 
от чл. 44а, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, според който вписването „с временно спрян статут в обществена полза“ не 
освобождава ЮЛНЦ и членовете на управителните му органи от задълженията и отговорностите по 
ЗЮЛНЦ. 
 
 



  

38 

 

Въпрос 10: Годишният финансов отчет на ЮЛНЦ следва ли задължително да съдържа 
счетоводен баланс? 
  
Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) „Годишният финансов отчет 
за всички предприятия, в това число и ЮЛНЦ, се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за 
приходите и разходите и приложение“, а формата, структурата и съдържанието се определят с 
приложимите счетоводни стандарти. В алинеите 6 и 7 на чл. 29 са посочени облекченията за 
съставянето на финансови отчети при:  
 

• Микропредприятия – могат да съставят само съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за 
приходите и разходите.  

• Малки предприятия – пак така - могат да съставят само съкратен баланс и приложение  
   
Публикуването на вече изготвените финансови отчети е уредено в чл. 38 от ЗСч. В ал. 4 изрично е 
предвидено микро и малките предприятия да могат да избират дали ще публикуват само съкратен 
баланс или и други части от вече изготвения финансов отчет. Следователно, ЮЛНЦ винаги трябва да 
публикува счетоводен баланс и в зависимост от това дали се определят като микро, малко или средно 
предприятие и дали подлежи на независим финансов одит се преценява точният вид на баланса и 
допълнителните части, подлежащи на обявяване (като ОПР, приложение и други).  
 
 

Въпрос 11: Има ли задължение ЮЛНЦ да заяви за обявяване доклад за дейността при 
подадена декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч? 
  
Декларацията за липса на дейност по ЗСч се основава на липсата на приходи, движение на парични 
потоци и търговски сделки, защото §1, т. 30 от ЗСч 30  изисква 4-те условия да са изпълнени 
едновременно, докато годишният доклад за дейността по ЗЮЛНЦ се вълнува повече от дейностите и 
направени разходите. Затова, ако организацията не е имала никаква активност през предходната 
отчетна година - не е осъществявала дейности, не е изразходвала средства, не е получавала приходи и 
не е формирала финансов резултат, за което е подала декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, а и 
доколкото не е предвидена специална норма по отношение на ЮЛНЦ в текста на  §1, т. 30 от ЗСч, то би 
следвало тя да не заявява допълнително Годишен доклад за дейността. Разбира се, в много редки 
случаи е възможно съответното ЮЛНЦ все пак да е имало някаква дейност, без да е отчело приходи за 
нея. В тази хипотеза организацията не следва да подава декларация за липса на дейност, а пълен 
финансов отчет и доклад за дейността. 
   
   

 
 
 

 
30 § 1, т. 30 предприятия, които не са осъществявали дейност и имат право да подадат декларация по чл. 38, ал. 9, 
т. 2 са тези, които едновременно са изпълнили следните изисквания:  
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;  
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството 
и приложимите счетоводни стандарти;  
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;  
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.  
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Въпрос 12: Какви действия следва да извърши ДЛР при постъпило решение от 
съответния компетентен съд за прекратяване на ЮЛНЦ по чл. 44а, ал. 4 от ЗЮЛНЦ 
/назначаване на ликвидатор, определяне на възнаграждението му и срока за 
ликвидация/? 
 
В случай че решението на съответния компетентен съд за прекратяване на ЮЛНЦ е непълно, то 
длъжностното лице по регистрацията трябва да върне решението на съда за допълване – за 
назначаване на ликвидатор по служебен ред, за определяне на възнаграждението му и за срока за 
ликвидацията. В противен случай, ако решението е пълно – длъжностното лице по регистрацията 
следва служебно да впише прекратяването на организацията по партидата ѝ в Регистъра на ЮЛНЦ, да 
впише ликвидатора и да приеме действията на ликвидатора като законосъобразни и след 
ликвидацията да извърши заличаването.  
 
 

Въпрос 13: Какво следва да обхваща проверката на ДЛР при заличаване на ЮЛНЦ в 
обществена полза във връзка с разпределение на имущество с оглед установяване на 
успешно приключила процедура по ликвидация – чл. 43 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ? 
 
Длъжностното лице по регистрацията проверява единствено дали няма прехвърляне на имущество 
към свързаните с организацията лица по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, както и дали останалото имущество 
след ликвидация, ако е имало такова, е предоставено на друго ЮЛНЦ в обществена полза с оглед на 
императивните изисквания на чл. 44 от ЗЮЛНЦ. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 


