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На вниманието на 
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ 
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел (проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ)  

      
 

Уважаеми господин Иванов, 

Форум Гражданско Участие – мрежа от над 100 неправителствени организации от цялата 

страна, оценява усилията на Министерството на правосъдието в подкрепа на 

гражданските организации в България, изразени чрез публикувания проект на ЗИД на 

ЗЮЛНЦ. За нас това е добър знак и сериозна стъпка по посока подобряване на средата 

за гражданско участие.  

Необходима е последователна политика за работа с гражданските организации и 
техните обединения, за да могат да взаимодействат с управляващите на местно и 
национално ниво по обществено значими каузи и да защитават интересите на различни 
обществени групи. Това е от ключова важност, за да се постигне необратима промяна с 
цел демократично развитие и добро управление. 
 
В тази връзка ние напълно подкрепяме регламентирането в ЗЮЛНЦ на Съвет за 
развитие на гражданското общество, както и на Фонд за подкрепа на 
гражданските организации. Тези мерки са предвидени и в Стратегията за подкрепа 
на развитието на гражданските организации в Република България, която, въпреки че 
беше приета от Министерски съвет още през 2012 година, все още не е реализирана. 
Вярваме, че приемането на промените в Закона ще доведе до конкретни стъпки за 
нейното изпълнение. 
 

Считаме, че  така предложените механизми за формирането на Съвета и възложените му 
правомощия ще осигурят възможност за взаимодействие между представители на 
гражданските организации и местните и национални власти при вземане на решения по 
важни за гражданите и организациите въпроси. Статутът на Фонда за подкрепа на 
гражданските инициативи, начинът на функционирането му и планирането на 
приоритетите при разходване на средствата отговарят на критериите и принципите за 
прозрачен и независим механизъм за финансиране на граждански организации. 
Предложените в настоящия ЗИД промени напълно съответстват с направените от нашата 
мрежа коментари от 16.12.2014. Те дават равни възможности и отговарят на нуждите на 
всички НПО в страната, независимо от тяхната сфера на дейност. 
 
От друга страна, прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията при Министерство на правосъдието ще премахне съществуващите 
тежки и скъпи процедури по регистрация на ЮЛНЦ в различни институции (окръжни 

съдилища, регистър БУЛСТАТ и Централен регистър за организациите в обществена 
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полза). Смятаме, че воденето на единен електронен регистър на ЮЛНЦ от Агенция по 
вписванията ще спомогне за уеднаквяване на практиката по прилагане на ЗЮЛНЦ, 
както и ще осигури по-голяма прозрачност на дейността на неправителствените 
организации. Възможността за подаване на документи по електронен път към Агенция 

по вписванията ще подобри достъпа и ще ускори регистрационните процедури за ЮЛНЦ. 

 „Форум Гражданско Участие” (ФГУ) е платформа, работеща с над 100 български 

неправителствени организации от цялата страна. Това са активни организации, 

работещи в областта на гражданското участие и доброто управление. Част от тях 

участваха в процеса на създаването и приемането на Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление и продължават да се борят 

за неговото оптимизиране и ефективно прилагане. Наши членове участваха и в 

изработването на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации 

в Република България и Плана за действие за нейната реализация. 

Оставаме на разположение за допълнителна информация.  
 
С уважение: 
 
 
Ива Таралежкова 
Председател на УС 
Сдружение Форум Гражданско Участие   

тел. 0888397432,  
email: taralezhkova@gmail.com    


