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ПОВИШАВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА В РАБОТАТА НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Съобщение за медиите
По данни на Националния статистически институт за 2014 г. в България
има повече от 9 500 активни нестопански организации. Всички те са
регистрирани в 28-те окръжни съдилища, където регистрите се водят на
хартиен носител и справки се извършват само на място в съответния съд.
Между отделните регистри няма връзка, не съществува и обща база данни
за всички организации. Макар и публични по закон, на практика
съдебните регистри са трудно достъпни, което значително ограничава
прозрачността в дейността на повечето нестопански организации.
Освен в съдебните регистри, нестопанските организации се регистрират и
в повече от 20 други регистъра, най-големите от които са регистър
БУЛСТАТ, регистъра на нестопанските организации в обществена полза, регистрите на спортните
федерации и клубове, на читалищата, на културните организации и др. Във всеки от тези
регистри организациите представят едни и същи документи, но въпреки това информацията в
повечето от тях е непълна, неточна и остаряла. За разлика от търговските дружества, публично
достъпна, актуална и надеждна информация за всички нестопански организации на практика
няма.
Въз основа на анализ и оценка на действащите регистри Центърът за изследване на
демокрацията подготви пакет от препоръки за преодоляване на съществуващите проблеми и
подобряване на работата на регистрите. Предложенията имат за цел да повишат прозрачността
в нестопанския сектор, като същевременно намалят административната тежест върху самите
нестопански организации.
Темата за реформата в регистрите на нестопанските организации ще бъде обсъдена на кръгла
маса, която ще се проведе на 24 март 2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Центъра за изследване на
демокрацията. По време на събитието ще бъде представена и новата книга „Правна рамка на
регистрите на юридическите лица с нестопанска цел: оценка и предложения за промени“, в
която са обобщени изводите от анализа и препоръките за реформа. Пълният текст на доклада е
достъпен и на страницата на Центъра в интернет.
За повече информация:
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на
демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

