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Колко е лесно да започнеш и да провериш
кой какво (колко) прави?

• Всички критики към бившата бавна (и
неелектронизирана) система за регистрация на
фирми остават и за ЮЛНЦ

• В същото време ЮЛНЦ (заедно с гражданските
дружества) в момента са най-прозрачните форми
на организирана дейност.

• Регистърът на ЮЛНЦ за обществено полезна
дейност обикновено работи само частично

• На практика липсват санкции за неподаване на
информация и за нерегистрация



Регистри, Регистри...

• Регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна
дейност

• Регистър на народните читалища
• Регистри на участията на общини в ЮЛНЦ
• Регистри на църковни настоятелства
• Регистър на училищни настоятелства
• Регистър на спортните клубове
• Регистър на организации, подпомагащи културата
• Регистри по тип дейност, в които има ЮЛНЦ

(напр. социални услуги, обекти с обществено
предназначение и т.н.) или има данни за ЮЛНЦ...  



Цената...
• Похарчени са милиони (най-малкото по ОПАК) за
създаване и поддържане (дали?) на безсмислени
регистри с една и съща информация, която и не се
ползва

• Съществуващите публични данни обикновено са
противоречиви и понякога дори – основание за
проверки и прекратяване на много ЮЛНЦ
(например читалищата, които не отговарят на
изискванията), но обикновено няма инициативи

• Липсата на адекватна съвместимост на регистрите
довежда до невъзможност за
системна/алгоритмична проверка/оценка на риска



Необходими са координирани действия

• За административна реформа на регистрацията на
ЮЛНЦ

• И поддържането на различните регистри на ЮЛНЦ
и връзка с други регистри, в които има
информация за тях

• Законодателни промени – напр. Закона за
държавната собственост, Закона за общинската
собственост, Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликти на интереси и др.

• За отпор на “завладяването на гражданското
общество” от страна на “власт-имащите”



Препоръки към местните власти
• На първо място, общините следва да обърнат сериозно

внимание на управлението на участията си в ЮЛСНЦ:
• С променянето на наредбите за упражняването на

собственост в търговските дружества, които да уреждат по
аналогичен начин упражняването на правата в ЮЛСНЦ;

• е необходимо воденето на публичен регистър на участията на
общините в ЮЛСНЦ

• Всяка община да си направи одит на участията в ЮЛСНЦ
• Всяка община следва да определи публични критерии и

процедури за избор на партньорства с ЮЛСНЦ при
реализиране на проекти и съвместно кандидатстване за
финансиране пред трети лица



Благодаря за вниманието !


