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УВОД 
 

Съгласно действащото законодателство всички юридически лица с нестопанска 

цел (ЮЛНЦ) задължително се регистрират в окръжните съдилища по 

местонахождение на седалището им. Същевременно голяма част от тях освен 

в основния регистър при съответния окръжен съд се регистрират и в други 

регистри в зависимост от дейността, която извършват. Значителен брой 

юридически лица с нестопанска цел са регистрирани и в Централния регистър 

на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност 

към Министерството на правосъдието, в регистъра на читалищата и 

регистъра на културните организации към Министерството на културата, 

регистрите на спортните клубове и спортните организации към 

Министерството на младежта и спорта, регистъра на доставчиците на 

социални услуги към Агенцията за социално подпомагане и много други.  

 

Различните регистри имат общи черти, но и доста разнообразни характеристики, 

за разкриването на които е необходима информация от различни източници. 

Наред с анализа на многообразието от нормативни източници, регламентиращи 

воденето на отделните регистри, са необходими сведения и за практическото им 

функциониране.  

 

Настоящият доклад, в допълнение на анализа на правната рамка, дава 

представа за практическите проблеми при работата на регистрите, 

регистрацията и ползването на информация от тях. Той предоставя първична 

информация за отношението на различни субекти за работата на 

съществуващите регистри, в които подлежат на вписване юридическите лица с 

нестопанска цел. В ролята на оценители на първо място са самите юридически 

лица с нестопанска цел като субекти на регистрация, на второ място – медиите 

като потребители на регистрите в рамките на функциите си по повишаване на 

прозрачността на публичния сектор, и трето – държавни институции, 

участващи във вземането на решения относно регистърната проблематика и 

отговарящи за политиките в тази област.  

 

За събирането на информация за оценките на различните субекти за работата 

на регистрите, в които се регистрират юридическите лица с нестопанска цел са 

използвани различни методи.  

 

Оценката на юридическите лица с нестопанска цел отразява мнението им 

относно вписването в регистрите и поддържането на регистрацията и е 

представена чрез проведена анкета.  
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Оценката на медиите като потребители на регистрите е съсредоточена върху 

достъпа до регистрите и надеждността на информацията в тях и се съдържа в 

интервюта, проведени с представители на различни медии.  

 

Оценката на представителите на вземащите решения като отговарящи за 

политиката в тази област е фокусирана върху проблемите и трудностите при 

воденето на различните регистри и връзката между тях и позицията им по 

отношение на възможни промени, се съдържа в проведени интервюта, 

официални изявления и друга публично достъпна информация.  

 

Оценката на юридическите лица с нестопанска цел, медиите и вземащите 

решения относно работата на регистрите обогатява анализа на действащата 

правна рамка с ценна първична информация за практическото й прилагане и 

действителното състояние на регистрите. Споделеният опит и оценката от 

страна на трите основни групи субекти – регистрираните лица, водещите 

регистрите и медиите – ще послужат за подготовка на концепцията и 

предложенията за усъвършенстване на нормативната основа за регистрацията 

на юридическите лица с нестопанска цел. Изводите и констатациите от доклада 

ще допринесат за по-добро обосноваване на необходимостта от реформа в 

областта на регистрите, както и за по-информирано и съответстващо на 

реалните нужди създаване и прилагане на политики в тази област. 
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I. ОЦЕНКА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, 

РЕГИСТРИРАНИ В КОМПЕТЕНТНИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И В ДРУГИ 

СПЕЦИАЛНИ РЕГИСТРИ  
 

Първата група оценители обхваща юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани в компетентния съд и в някой от другите специални регистри. 

Оценката на юридическите лица с нестопанска цел  е от първостепенна важност, 

тъй като тя дава първични сведения за средата, в която те работят, за 

трудностите и тежестите, които понасят. Това е отправната точка, от която могат 

да се аргументират предложенията за създаване на по-благоприятна среда за 

разгръщане на потенциала им за извършване на нестопанска дейност, от една 

страна, а от друга – за предоставяне на по-достъпна и надеждна публична 

информация за тяхната дейност и отчетност.  

 

Подготвената и изпратена до голям брой юридически лица с нестопанска цел  

анкета включва въпроси, отнасящи се до сложността на процедурите и тяхното 

времетраене в основния (съдебния) и в специалните регистри, възможностите 

за търсене на информация и каналите за комуникация със съответния регистър 

и тяхното използване, бързината и административната тежест – разходите по 

регистрация, изискването за повторно представяне на документи и т.н.  

 

Без да претендира за представителност, въпросникът обхваща голям брой 

юридически лица с нестопанска цел от всички сфери. 

 

Кратката и разбираема анкета съдържа само затворени въпроси с възможност 

да се посочат предварително формулирани отговори и допълнителни бележки.  

 

Във въпросника бяха включени най-големите регистри, а именно: 

 

Съдебен регистър в окръжните съдилища 

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност в Министерството на правосъдието 

Регистри на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта 

Регистър на читалищата в Министерството на културата 

Регистър на културните организации в Министерството на културата 

Регистър на доставчиците на социални услуги в Агенцията за социално 

подпомагане 

 

Резултатите от анкетата могат да бъдат обобщени съобразно отговорите на 

зададените въпроси относно шестте избрани регистъра. 
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1. По първи въпрос „Как оценявате процедурата по регистрация” отговорите 

относно сложността на процедурите в различните регистри варират. 

Преобладават отговорите (с малки изключения), че за голяма част от 

анкетираните (около половината или повече от половината) процедурата е с 

различна степен на сложност – сложна или много сложна. 

 

1.1. В Съдебния регистър в окръжните съдилища – най-големият и 

задължителен регистър, процедурата по регистрация е определена като сложна 

от 50% от анкетираните, а като много сложна от 21,4%, т.е. за повече от две 

трети от регистриращите се субекти процедурата е сложна или много сложна. 

Това е обяснимо, тъй като във водените 28 съдебни регистъра в 28-те окръжни 

съдилища в страната се вписват образуването, преобразуването, обявяването 

в ликвидация и прекратяването на ЮЛНЦ, както и другите подлежащи на 

вписване обстоятелства и промените в тях. Само 21,4% от анкетираните 

определят процедурата като много лесна. 

 

1.2. В Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност в Министерството на правосъдието за повече 

от половината от анкетираните процедурата е сложна (48,4% сложна и 6,5% - 

много сложна). В този регистър се вписват само ЮЛНЦ, определили се за 

осъществяване на общественополезна дейност и с получаването на този статус, 

те придобиват право на определени облекчения. Същевременно, изисквания 

към регистрацията в този специализиран регистър са по-високи. Наред с 

първоначалната регистрация и текущото вписване на промени във вписаните 

вече обстоятелства, ежегодно се вписват определени обстоятелства и 

документи, свързани с дейността на регистрираните юридически лица през 

предходната година. Най-вероятно това е причината процедурата за такава 

голяма част от анкетираните да се оценява като сложна. От друга страна, за 

разлика от съдебния регистър, при този регистър броят на тези, за които 

процедурата е много лесна, е близо два пъти голям – 41,9%. Това може да се 

обясни с обстоятелството, че  всички образци на заявления за вписване, както и 

образците на декларациите, които се прилагат към заявленията, са достъпни в 

интернет страницата на Министерството на правосъдието. Става дума за 

стандартизирана в голяма степен процедура на вписване. 

 

1.3. Относно Регистрите на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта прави впечатление големият брой 

анкетирани, които нямат мнение – 82,4%. Това се дължи на обстоятелството, че 

малка част от анкетираните се вписват в тези регистри. От изразилите мнение 

за 11,8%  процедурата е сложна, а за 5,9% е лесна, т.е. за повече от половината, 

които имат мнение, процедурата е сложна. 

 

1.4. Данните от анкетата за Регистъра на читалищата в Министерството на 

културата сочат, че за по-голям брой от анкетираните, които имат мнение по 
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въпроса, процедурата е много лесна – 23,5%, а за 11,8% е трудна (64,7% нямат 

мнение по причините, изтъкнати при горния регистър). 

 

1.5. Мненията за процедурата в Регистъра на културните организации в 

Министерството на културата са разделени. По-голям брой от изказалите 

мнение я намират за сложна – 16,7%, докато за 11,1% е много лесна (72,2% 

нямат мнение). 

 

1.6. В оценката за Регистъра на доставчиците на социални услуги в 

Агенцията за социално подпомагане доминиращият брой от имащите мнение 

– 38,1%, намират процедурата за много лесна, а за 33,13% тя е сложна (28,6% 

нямат мнение). 
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Таблица 1: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на първия въпрос 
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2. По втория въпрос „Каква част от документите, които се подават при 

регистрация, вече сте подавали за вписване в друг регистър”, различните 

отговори за различните регистри до голяма степен отразяват техните специфики, 

но като цяло много голяма част от анкетираните изразяват мнение за дублиране 

на подаваните документи в отделните регистри. 

 

2.1. За Съдебния регистър в окръжните съдилища по-голямата част от 

отговорите сочат, че има дублиране на подаваните документи, както следва: за 

20,7% на почти всички документи, за 41,4% – на повечето, за 20,7% – само на 

някои. Доколкото съдебната регистрация е първична и задължителна 

анкетираните вероятно имат предвид дублирането на подаваните документи 

при последващи регистрации в други регистри. Само 13,8% отговарят, че нито 

един документ не се повтаря. Като се имат предвид изискванията в правната 

уредба на различните специални регистри, съдържащи предпоставки за 

дублиране, голяма е вероятността този процент анкетирани да не са 

регистрирани в други регистри извън съдебния. 

 

2.2. За Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност в Министерството на правосъдието в още по-

голяма степен отговорите посочват повторното подаване на документи, които 

вече са подадени за вписване в друг регистър – 38,7% на почти всички, 35,5% 

на повечето, 22,6% – само на някои. Това е лесно обяснимо, тъй като всички те 

са преминали първо през задължителната съдебна регистрация. 

 

2.3. При Регистрите на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта от имащите мнение повече са 

отговорите, сочещи дублиране – 6,3% на почти всички документи, 12,5% на 

повечето. Това също може да бъде обяснено със задължителната съдебна 

регистрация, която предшества регистрацията в специалните регистри. За 

12,5% няма дублиране на нито един документ. Обстоятелството, че 68,8% нямат 

мнение може да се обясни с факта, че тази част от анкетираните не се вписват 

в тези регистри. 

 

2.4. За Регистъра на читалищата в Министерството на културата,  от 

имащите мнение 47,1% повечето мнения са за наличие на дублиране. От тях 

5,9% посочват, че са подавали вече в друг регистър почти всички документи, 

17,6% –- повечето, а 11,8% – само някои. За 11,8% не е налице дублиране. 

 

2.5. За Регистъра на културните организации в Министерството на 

културата за повечето от имащите мнение (33,3%)  има дублиране: за 16,7% 

почти всички документи се повтарят, за 5,6% – повечето, а за 11,1% – нито един. 
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2.6. За Регистъра на доставчиците на социални услуги в Агенцията за 

социално подпомагане от имащите мнение (82,8%) за 31,8% почти всички 

документи се повтарят, за 22,7% – повечето, за 18,2% – само някои и едва за 

9,1 % – нито един. 

 

 

Таблица 2: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на втория въпрос 
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3. По третия въпрос „Колко време ви отне регистрацията от 

подготовката на документа до вписването в регистъра” резултатите са доста 

различни за отделните регистри, но отговорите за най-краткия срок (по-малко от 

една седмица) са малобройни. Отговорите на този въпрос до голяма степен са 
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свързани с характеристиките на отделните регистри, но и със сложността на 

процедурата по регистриране. 

 

3.1. За Съдебния регистър най-много анкетирани – 37,9%, сочат периода  

между един и три месеца. За 6,9% този срок е повече от три месеца, за 34,5% - 

между една седмица и едни месец, и само за 17,2 % – по-малко от една седмица. 

 

3.2. За Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност в Министерството на правосъдието 40,6% от 

анкетираните посочват срока между една седмица и един месец, следвани от 

37,5%, за които времетраенето е между един и три месеца и само за 21,9% то е 

по-малко от една седмица. 

 

3.3. За Регистрите на спортните клубове и спортните организации 

Министерството на младежта и спорта всички от имащите мнение посочват 

времетраене между един и три месеца. 

 

3.4. За Регистъра на читалищата в Министерството на културата 

времетраенето за имащите мнение (23,5% от анкетираните) е чувствително по-

кратко – за 17,6% то е между една седмица и едни месец и за 5,9% – по-малко 

от една седмица. 

 

3.5. За Регистъра на културните организации в Министерството на 

културата по-голям брой от имащите мнение (16,7%) посочват като 

времетраене между една седмица и едни месец  – 11,1%, а  5,6% – по-малко от 

една седмица.  

 

3.6. За Регистъра на доставчиците на социални услуги в Агенцията за  

социално подпомагане имащите мнение (61,9%) посочват по-кратко  

времетраене: 28,6% – между една седмица и един месец, 23,8% – по-малко от 

една седмица и по 4,8% – повече от три месеца и между един и три месеца. 
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Таблица 3: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на третия въпрос 
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4. По четвъртия въпрос „Откривали ли сте грешки във вписаната 

информация за Вашата организация” оценките разкриват сравнително голям 

процент на грешки в редица регистри, както и вариращ процент анкетирани, 

които не са проверявали вписаната информация за грешки. 

 

4.1. За Съдебния регистър по-голям брой от анкетираните отговарят  

положително – 31% повече от веднъж, а 17,2% – веднъж. 8% не са откривали, а 

3,4% не са проверявали. 
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4.2. При Регистъра на ЮЛНЦ за общественополезна дейност в 

Министерството на правосъдието 12,9% са откривали грешки повече от 

веднъж, 19,4% веднъж, 19,4% не са проверявали, а 45,2% не са откривали. 

 

4.3. За Регистрите на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта всички от имащите мнение 12,5% са 

откривали грешки. 

 

4.4. За Регистъра на читалищата в Министерството на културата от 

имащите мнение 23,5% само 5,9% са откривали грешки повече от веднъж, а 

17,6% - нито веднъж. 

 

4.5. За Регистъра на културните организации в Министерството на  

културата мненията за разделени по равно – 5,6% са откривали грешки повече 

от веднъж, 5,6% - не са откривали, а 5,6% не са проверявали. 

 

4.6. При Регистъра на доставчиците на социални услуги в Агенцията за 

социално подпомагане преобладаващият брой от имащите мнение (57,1%) не 

са откривали грешки – 47,6%, а само 9,5% са откривали грешки повече от веднъж. 

 

 

Таблица 4: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на четвърти 

въпрос 
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5. По петия въпрос „Колко често проверявате в регистъра информацията 

за Вашата организация” като най-широко застъпен се очертава отговорът, че 

проверки се правят само при необходимост, следван от този за регулярна 

проверка веднъж годишно. 

 

5.2. В Съдебния регистър  65% от анкетираните проверяват само при 

необходимост,  20,7% поне веднъж годишно, а 10,3 % изобщо не проверяват. 

 

5.3. За Регистъра на ЮЛНЦ за общественополезна дейност в  

Министерството на правосъдието отговорите са сходни – 67,7% само при 

необходимост, 22,6% поне веднъж годишно, а 9,7% не проверяват. 

 

5.4. За Регистрите на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта отговорите на имащите мнение по 

въпроса (17,6% от запитаните) са в сходна пропорция – 11,8% проверяват само 

при необходимост, 5,9% поне веднъж годишно. 

 

5.5. В Регистъра на читалищата в Министерството на културата от 

имащите мнение (29,4%) поне веднъж годишно проверяват 11,8%, точно толкова 

– само при необходимост и 5,9% не проверяват. 

 

5.6. В Регистъра на културните организации в Министерството на 

културата разпределението на отговорите на имащите мнение (22,2%) е  

следното – 5,6% проверяват само веднъж годишно, половината или 11,1% само 

при необходимост и 5,6% не проверяват. 
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5.7. В Регистъра на доставчиците на социални услуги в Агенцията за 

социално подпомагане от имащите мнение (66,7%) проверяващите само при 

необходимост са 33,3%, поне веднъж годишно проверяват 23,8%, а 9,5% не 

проверяват. 

 

Таблица 5: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на  пети въпрос 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 



 25 

6. По шестия въпрос „Колко често търсите в регистъра информация за други 

организации” отговорите на неправителствените организации отразяват 

активността им като потребители на регистрите. 

 

6.1. В Съдебния регистър тези, които търсят информация за други организации, 

го правят с различна честота – 39,3% поне веднъж годишно, 7,1% поне веднъж 

месечно, а 7,1 % поне веднъж седмично. От имащите мнение по въпроса 96,4%, 

тези, които не търсят такава информация, са 42,9%. 

 

6.2. В Регистъра на ЮЛНЦ за общественополезна дейност в 

Министерството на правосъдието търсещите информация за други 

организации съставляват общо 59,4%, от които най-голям брой 46,9% – поне 

веднъж годишно, 9,4% поне веднъж месечно и 3,1% поне веднъж седмично. Тези, 

които не търсят информация съставляват 37,5%. 

 

6.3. В Регистрите на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта от имащите мнение анкетирани 

(56,2%) само 18,8% търсят информация поне веднъж годишно, а останалите 

37,5% не търсят. 

 

6.4. В Регистъра на читалищата  в Министерството на културата половината 

от анкетираните имат мнение и от тях 16,7% търсят информация поне веднъж 

годишно, а останалите 33,3% не търсят информация за други организации. 

 

6.5. В Регистъра на културните организации в Министерството на културата 

от имащите мнение (53,6%) търсещите информация са както следва: 15,8% поне 

веднъж годишно и 5,3% поне веднъж месечно. Останалите 31,6% не търсят 

информация. 

 

6.6. В Регистъра на доставчиците на социални услуги в Агенцията за 

социално подпомагане 50% от имащите мнение (77,3%) търсят информация 

поне веднъж годишно, а останалите 27,3% не търсят информация. 

 

Таблица 6: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на шести въпрос 



 26 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

7.По седми въпрос „Как най-често търсите информация в регистъра” 

отговорите отразяват опита на нестопанските организации в търсенето на 

информация и са свързани до голяма степен с достъпността на регистърната 

информация. 

 

7.1. В Съдебния регистър 34,5% търсят информацията с писмена молба. Не 

може еднозначно да се обясни защо 41,4% посочват, че търсят информация 

през интернет. Като се има предвид, че съдебните регистри се водят на хартиен 

носител и между отделните регистри няма връзка, справки могат да се 

извършват единствено на място в сградата на съда. Отделните регистри не са 

свързани в обща база данни и липсва обобщена информация дори за броя 

юридически лица с нестопанска цел в цялата страна. Цитираните данни от 
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анкетата показват или незнание, или незаинтересованост сред анкетираните. 

Възможно е обаче те да са резултат от объркване, че става дума за Регистъра 

на организациите за общественополезна дейност, който е достъпен в интернет.  

 

7.2. В Регистъра на ЮЛНЦ за общественополезна дейност в 

Министерството на правосъдието всички, които търсят информация – 84,4%, 

правят това през интернет. 

 

7.3. В Регистрите на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта от имащите мнение 58,8% по-голямата 

част не търсят информация – 41,2 %, 11,8% търсят през интернет и 5,9% – по 

телефона. 

 

7.4. В Регистъра на читалищата в Министерството на културата от 

търсещите информация (27,28% от имащите мнение – 42,1%) преобладава 

търсенето през интернет – 22,2%, а по телефон търсят 5,6%. 

 

7.6. В Регистъра на културните организации в Министерството на културата 

от имащите мнение (63,2%) 21,1% търсят информация през интернет и 5,3% по 

телефона. 

 

Таблица 7: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на седми въпрос 
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8. По осми въпрос „Как оценявате разходите по регистрацията на Вашата 

организация, вкл. такси, пощенски услуги, транспортни разходи” отговорите 

отразяват позицията на анкетираните за заплащаните такси и всички други 

разходи, които се правят във връзка с регистрацията им и нейното поддържане. 

 

8.1. За Съдебния регистър преобладава оценката, че разходите са високи: за 

56,7% те са средно високи , а за 20% – много високи. Само 13,3% ги намират за 

ниски, а 3,3% мислят, че няма разходи. 

 

8.2. За Регистъра на ЮЛНЦ за общественополезна дейност в 

Министерството на правосъдието мненията са доста разнопосочни – за 35,5% 

разходите са средно високи, за 16,1% са ниски, за 35,5% няма разходи, а 12,9% 

нямат мнение. 

 

8.3. За Регистрите на спортните клубове и спортните организации в 

Министерството на младежта и спорта само 17,6% от запитаните имат мнение, 

като от тях 11,8% намират разходите за средно високи, а 5,9% за ниски. 

 

8.4. За Регистъра на читалищата от имащите мнение ( 33,3%) 22,2% намират 

разходите за високи, 5,6% за ниски, а 5,6% приемат, че няма разходи. 

 

8.5. За Регистъра на културните организации от имащите мнение (26,3%) 

10,5% намират разходите за високи, 5,3% – за ниски, а 10,5% – приемат, че няма 

разходи. 
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8.6. За Регистъра на доставчиците на социални услуги за 27,3% от имащите 

мнение (68,2%) разходите са средно високи, за 13,6% са ниски, а 27,3% приемат, 

че няма разходи. 

 

 

Таблица 8: Извадка от анкетата, съдържаща отговорите на осми въпрос 
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II. ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ  
 

Третата група оценители обхваща медиите, които се занимават с 

проблематиката на третия сектор, гражданската активност и други водещи теми 

в работата на НПО като правните и институционални реформи, 

противодействието на корупцията и подпомагането на различни уязвими групи.  

 

Много медии, особено разследващи, използват регистрите и имат 

непосредствени впечатления за надеждността им, за трудността на достъп до 

тях, както и за степента, в която допринасят за прозрачността в 

неправителствения сектор.  

 

Оценката на медиите бе получена чрез интервюта. На медиите бяха поставени 

въпроси за формата, съдържанието и качеството на предоставяната от 

регистрите информация, проблемите, с които те се сблъскват в хода на 

журналистическите си разследвания и при проверка на информация за ЮЛНЦ, 

техния статус, управление и дейност, както и отчетност. От представителите на 

медиите се потърси и мнение кои от регистрите най-често използват и защо, 

както и кои от тях смятат за най-надеждни.  

 

Интервюираните представители на медиите споделят, че при проучване, 

свързано по един или друг начин с юридическо лице с нестопанска цел 

проверяват наличните данни за него в публичните регистри. Най-често им е 

нужна и търсят информация от съдебните регистри и от регистъра на ЮЛНЦ за 

общественополезна дейност в Министерството на правосъдието. Намират 

достъпът до съдебния регистър за много затруднен. На тези представители на 

медиите, на които се налага да търсят информация в Съдебните регистри, 

нерядко се налага да молят за съдействие свои приятели адвокати, които да 

искат с адвокатската си карта съответните фирмени дела в съответния окръжен 

съд, които им трябват, и да ги преглеждат заедно с адвоката. Най-често 

търсената информация в такива случаи е за учредители, които не се вписват, 

както и за това кой е представлявал организацията и/или внесъл документите. 

 

Макар да дават принципно висока оценка на регистъра на ЮЛНЦ за 

общественополезна дейност в Министерството на правосъдието, 

интервюираните обръщат внимание, че невинаги съдържаща се в него 

информация е актуална и надеждна и невинаги има достъп, а дори и когато има 

достъп, той е ненужно затруднен. Представителите на медиите намират за 

особено важен достъпа до доклади и финансови отчети на организациите, които 

са интересни за тяхната работа. Същевременно споделят за трудности при 

ползването на регистърната информация. Има и твърдения, че най-често в 
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събота и неделя няма достъп. Споделят също, че при искане на справки на 

идентични запитвания са получавали и откази, и достъп. Не се доверяват 

напълно на данните, които регистрите предоставят, защото са попадали на 

противоречива информация или на липса на данни, които би трябвало да са 

налични. 

 

Всички интервюирани отчитат липсата на прозрачност по отношение на ЮЛНЦ 

и подкрепят необходимостта от реформи, засилване на прозрачността и 

надеждността на регистрите, гарантиране на публичността и достъпа до 

информация, създаването на централизирани единни електронни публични 

регистри. 

 

Предложенията за промени обхващат както необходимостта от 

усъвършенстване на правната рамка, така и техническо усъвършенстване на 

съществуващите електронни регистри – например, да се прегледа внимателно 

интерфейса и функционалностите им.  

 

Изказаните мнения са в полза на нормативни  и организационни промени, които 

да им дадат възможност за облекчен достъп до по-ясна и актуална информация 

за ЮЛНЦ и тяхната дейност. Чрез медиите тази информация има потенциал да 

достигне до най-широки обществени кръгове и така да допринесе за повишаване 

на общественото доверие към гражданския сектор и неговата прозрачност и 

отчетност. 
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III. ОЦЕНКА НА ВЗЕМАЩИТЕ РЕШЕНИЯ  
 

Оценката на представителите на вземащите решения като отговарящи за 

политиката в тази област е фокусирана върху позициите им по състоянието и 

воденето на различните регистри и връзката между тях, проблемите и 

трудностите, както и по отношение на необходимите и възможни промени. 

 

Групата на вземащите решения включва институциите, в чиито правомощия са 

регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел и проблемните области 

– Народното събрание, компетентните съдилища, Министерският съвет, 

Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията и други държавни 

органи, които водят регистри на граждански организации.  

 

Оценката на вземащите решения бе получена чрез интервюта. Взети бяха 

предвид и техни позиции в дискусии, срещи и в официалното им качество 

относно възможностите за усъвършенстване на системата и подобряване на 

функционирането както на отделните регистри, така и на обмена на информация 

и връзката между тях. 

 

Представителите на институциите, отговарящи за воденето на регистри 

споделят, че на практика почти липсват правила, уреждащи взаимодействието 

между отделните регистри или между отделните държавните органи, 

отговарящи за воденето им. В резултат на това, вписването на определена 

промяна в някой от регистрите, в които е регистрирано едно юридическо лице с 

нестопанска цел, не води автоматично до промяна на информацията за същото 

обстоятелство, вписана в друг регистър. По-голяма част от вземащите решения 

отчитат, че задължението за заявяване на промяната за вписване във всички 

регистри, в които е регистрирано едно лице, е на самото лице, както и че 

тежестите по първоначалната регистрация и последващото вписване на 

промени е преди всичко върху самите юридически лица с нестопанска цел. 

Някои от тях се застъпват за по-широко прилагане на служебното начало в 

регистърните производства. Във връзка с това се обръща внимание и на 

необходимостта от действащи механизми, за обмен на информация между 

отделните регистри. 

 

В изказаните мнения и формулираните предложения преобладава подкрепа от 

страна на заинтересованите лица за усъвършенстване и рационализиране на 

регистрацията на юридически лица с нестопанска цел, включително чрез 

централизиране и дигитализиране на водените сега регистри. 


