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Дата: март 2018     НА ВНИМАНИЕТО НА 
                                                                                                                 РЪКОВОДИТЕЛЯ  
 

Относно: Задължение за пререгистрация в Агенцията по вписванията на 
Юридически лица с нестопанска цел, подаване годишни финансови отчети за 2017 г. и 
декларации за неизвършване на дейност. Различни срокове – 31.03.2018 или 30.06.2018 / 
31.12.2020 г.  

 
Уважаеми дами и господа, 
Бихме искали да напомним и да обърнем внимание, че всички юридически лица с 

нестопанска цел („ЮЛНЦ“ – напр. сдружения или фондации), клонове на чуждестранни 
ЮЛНЦ и читалища (всички събирателно наричани „Организация/-ии“), вписани в окръжните 
съдилища към 31 декември 2017 г., трябва да се пререгистрират в Агенцията по 
вписванията в срок от 3-години (от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.). Въпреки че на пръв поглед 
срокът е 3 годишен, на практика за да изпълнят задължението си за публикуване на годишни 
финансови отчети за 2017 г. в новия елекроннен регистър към Агенцията по вписванията 
(АВп.) ЮЛНЦ учредени в обществена полза следва да се пререгистрират най-късно до 
изтичане на срока за публикуване на отчетите за 2017 г., т.е. до 30.06.2018 г. От друга страна, 
ако Организацията не е извършвала дейност през 2017 г. и желае да се възползва от 
облекченията, които законодателство й дава в тази връзка (по-подробно вижте наше писмо 
„Промени през 2018 г. за лица, неизвършващи дейност - www.gaplaw.eu, раздел „Новини“) като 
декларира това обстоятелство пред АВп., то тя ще следва да е вече пререгистрирана в 
достатъчен срок преди 31.03.2018 г.! Следователно сроковете за пререгистрация са три – 
преди 31.03.2018 г., до 30.06.2018 г. или общия до 31.12.20120г. По-подробно сме разгледали 
вариантите по-долу:   

Процедурата по пререгистрация се осъществява пред Агенцията по вписванията чрез 
подаване на заявление за пререгистрация (включително по електронен път), по образец, в 
зависимост от вида на Организацията. Към заявлението се прилагат и допълнителни 
документи. Услугата по пререгистрация е освободена от държавна такса, но ако заедно с нея се 
подават и други заявления се дължи такса за съответното второто заявление (напр. за обявяване 
на актове, за вписване на промени и т.н.). След пререгистрацията Организациите се изключват 
от регистър БУЛСТАТ, а досегашният им код по БУЛСТАТ става идентификационен код на 
ЮЛНЦ, съответно на неговия клон.   

Обръщаме внимание, че във връзка с пререгистрацията на ЮЛНЦ не е предвидена 
възможност за служебно заличаване и ликвидация на ЮЛНЦ, което не се е 
пререгистрирало в срока до 31.12.2020 г., за разлика от пререгистрацията на търгвците, за 
които изрично беше предвидено служебно заличаване при непререгистриране.  
   

1. Особености във връзка с пререгистрацията на ЮЛНЦ в обществена полза 
Въпреки, че според Закона за ЮЛНЦ (ЗЮЛНЦ) срокът за пререгистрация е 3 години, 

Законът за счетоводството (ЗС) изисква ЮЛНЦ в обществена полза да обявят годишните си 
финансови отчети за 2017 г. и докладите към тях в електронния регистър към Агенцията по 
вписванията в срок до 30.06.2018 г. Тълкувани заедно двете разпоредби налагат извода, че за 
да изпълнят това задължение ЮЛНЦ в обществена полза са длъжни и да се пререгистрират в 
срок до 30.06.2018 г. в електронния регистър за ЮЛНЦ към АВп!  

Санкциите за непубликуване на финансовите отчети за 2017 г. и докладите към тях в 
срока до 30.06.2018 г. и по законоустановения начин са от 0,1% до 0,5% от нетните приходи от 
продажби за 2017г., но не по-малко от 200 лв. Системното неизпълнение на задължението за 
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обявяване на финансовите отчети може да доведе и до прекратяване на ЮЛНЦ в обществена 
полза.  

2. Особености, във връзка с пререгистрацията на ЮЛНЦ в частна полза (в частност 
тези, които не са извършвали дейност през 2017 г.) 
Тук също са налице неясноти при едновременното тълкуване на различните разпоредби 

– напр. на ЗЮЛНЦ, ЗС и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). От една страна срокът за пререгистрация на ЮЛНЦ в частна 
полза също е 3-годишен и тъй като според ЗС техните отчети се обявяват не в електронен 
регистър, а в икономическо издание или в интернет, на пръв поглед за тях срокът за 
пререгистрация остава 3-годишен.  

От друга страна чл. 38, ал. 2, т. 2 от ЗС дава възможност на предприятията (т.е. 
включително Организациите, разгледани тук), които не са извършвали дейност през 2017 г. 
да заявят това обстоятелство в елекронния регистъра на ЮЛНЦ към АВп. и по този начин да 
бъдат освободени от задължението за подаване на „нулеви“ данъчни декларации по ЗКПО до 
31.03.2018 г., както и годишни финансови отчети до 30.06.2018 г. в АВп. За целта обаче те 
следва да са пререгистрирани в достатъчен срок преди 31.03.2018 г., за да е възможно 
обявяването на декларацията за неизвършване на дейност в изискуемия срок до 31.03.2018 г.! 

От трета страна, ЗЮЛНЦ задължава всички Организации да публикуват отчетите си в 
електронния регистър на ЮЛНЦ към АВп. (чл. 18,  ал. 2, т. 4 от З ЮЛНЦ). По наше мнение 
обаче това задължение ще възникне от момента, в който Организацията бъде пререгистрирана 
(в рамките на 3-годишния срок). След този момент, независимо че ЗСч. не задължава ЮЛНЦ в 
частна полза да публикуват финансовите си отчети в електронния регистър, те ще са длъжни да 
ги публикуват там по силата на специалния им устройствен закон – ЗЮЛНЦ. В тази връзка 
следва да се има предвид, че за необявяване на актове в елекронния регистър е предвидена 
санкция от 500 до 1000 лв (чл. 40, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ).  

Следователно, по наше мнение ЮЛНЦ в обществена полза трябва да се 
пререгистрират, да свикат и проведат общи събрания за приемане на финансовите си отчети за 
2017 г. и да ги заявят за публикуване в електронния регистър към АВп. в срок до 30.06.2018 г., 
независимо, че срокът за пререгистрация е 3 годишен. В този смисъл е и изразеното 
становище на директора на АВп., публикувано неофициално на интернет страницата на 
агенцията (http://www.registryagency.bg/bg). Също така, в случай че тези Организации не са 
извършвали дейност през 2017 г., те могат да се възползват от правото си да подадат 
декларация в този смисъл до АВп., но за целта също следва да са пререгистрирани и то в 
изключително кратки срокове – преди 31.03.2018 г.! 

По отношение на ЮЛНЦ в частна полза ръководството на Организацията следва да 
обмисли евентуалните ползи от по-ранна пререгистрация, както и последиците от нея (напр. 
задължение след пререгистрацията всички отчети да се обявяват в електронния регистър, което 
означава те да се представят комплектовани с необходимите документи за свикване и 
провеждане на съответните общи събрания, а не както се обявяваха досега в икономическите 
издания и интернет – само отчетите без съпътстващи доказателства, че са приети).  

  
Адвокатско дружество „Горанова и Христова-Аличкова“ предоставя услугата по 

пререгистрация Организациите в Регистъра на ЮЛНЦ към АВп. В случай, че се нуждаете от 
правен съвет или съдействие, молим не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да 
отправяте запитванията си на имейл адрес: office@gaplaw.eu и наш адвокат ще се свърже с 
Вас. Настоящото изложение има информативен и неизчерпателен характер и не 
представлява правна консултация. Адвокатско дружество „Горанова и Христова-Аличкова“ 
не носи отговорност, в случай че във връзка с това писмо предприемете индивидуални 
действия, които не сте съгласували с Вашия адвокат.  
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