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До
г-н Христо Иванов
Министър на правосъдието
на Република България

Относно: Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Уважаеми г-н Министър,
Във връзка с обявеното второ обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приложено представям на
Вашето внимание допълнително становище на сдружение „Екофорум за устойчиво
развитие”, като се надявам да разгледате и отчетете направените предложения и коментари.
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” е една от първите български природозащитни
неправителствени организации, което наскоро отбеляза двадесет и седем години от
създаването си. Учредено е през 1986 г. като български клон на международното екологично
движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации.
Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване на
устойчивото развитие в България и застъпничество за представяне на екологични теми в
образованието, науката и ежедневния живот.
Приложение: съгласно текста.

19.12.2014 г.
гр. София

С уважение:

Д-р Владимир Горбунов
Председател на Управителния съвет

Допълнително становище
относно проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
1. В параграф 4, т. 8 относно предложената в проекта нова ал. 13 в чл. 45, считаме, че при
практическото изпълнение на разпоредбата, Централният регистър следва да осигури
възможност за подаване от задължените лица на посочените документи чрез използване на
персонален идентификационен код (ПИК), без да се изисква подписването им с
квалифициран електронен подпис. Може да се последва добрата практика на Националната
агенция за приходите (НАП), която от 2015 г. ще осигури възможност за приемане на
данъчни декларации, изпратени чрез използване на ПИК, който НАП издава безплатно.
2. В параграф 5, предлагаме нова т. 4 със следното съдържание: „Документите по ал. 2 могат
да бъдат подавани и по електронен път.” Прави впечатление, че в проекта на ЗИД към
момента е предвидено единствено документите за вписване в Регистъра да се подават по
електронен път, а тази възможност не е предложена за регламентиране по отношение на
документите за ежегодния контрол. Предлагаме този пропуск да се коригира. За изпълнение
на разпоредбата, Централният регистър следва да осигури възможност за подаване от
задължените лица на посочените документи чрез използване на ПИК, без да се изисква
подписването им с квалифициран електронен подпис. Може да се последва добрата практика
на НАП, която от 2015 г. ще осигури възможност за приемане на данъчни декларации,
изпратени чрез използване на ПИК, който НАП издава безплатно.
3. Кандидатстването с проекти към Фонда за подкрепа на развитието на гражданските
организации предлагаме да се извършва единствено и изцяло чрез Интернет, каквато добра
практика вече има в нашата страна с конкурсите на Програмата за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В третият
конкурс на Програмата през ноември 2014 г. 644 НПО кандидатстваха чрез сайта на
Програма, наречен Електронна система за подаване и управление на проекти, а по трите
конкурса досега чрез сайта на Програмата са кандидатствали общо 1 669 НПО:
http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=40
4. В чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагаме да се обмисли възможността
за удължаване на сега посочения минимален срок от 14 календарни дни за провеждане на
обществено обсъждане, с още 7 календарни дни. Считаме, предложеният нов срок за
достатъчен за обществено обсъждане, както и че той би насърчил повече участието на
граждански организации, експерти и други заинтересовани страни със свои становища и
коментари.
5. Предлагаме нова ал. 3 в чл. 26 от Закона за нормативните актове със следното съдържание:
„В едномесечен срок след завършване на общественото обсъждане, на Портала за
обществени консултации и на сайта на съответната институция-съставител на проекта, се
публикува справката за отразяване на получените становища и коментари.” Това ще създаде
условия за прозрачност при провеждането на обществените обсъждания и ще допринесе за
активизиране и мотивиране на участието на граждански организации, експерти и други
заинтересовани страни.
6. На Портала за консултативните съвети към Министерски съвет ( www.saveti.government.bg
) за редица съвети липсва информация, или тя е изключително кратка или неактуална. За
редица от съветите липсва практика за публикуване на дневен ред и приетите решения след
провеждане на заседание. Предлагаме Министерството на правосъдието и другите
заинтересовани институции да предприемат действия, с оглед периодично публикуване от
компетентните институции на актуална информация на този портал. Това ще насърчи
участието на гражданските организации, експертите и другите заинтересовани страни и ще
повиши доверието към решенията и дейността на съответните консултативни съвети.

