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           Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


(Обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 8.03.2002 г.)

§ 1. В Чл. 2 се правят следните изменения:
	1. Заглавието на Чл. 2 се променя както следва: “Определяне”
2. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 2.  (1) Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устройствения акт или с изменение в него.”	
	3. Ал. 4 отпада.
	

§ 2. В Чл. 3 се правят следните изменения:
	1. Заглавието на чл. 3 се променя както следва: “Средства”
	2. В Ал. 3 думите “устава или учредителния акт” се заменят с думите “устройствения акт”.
3. В Ал. 4 думите “устава или учредителния акт” се заменят с думите “устройствения акт”.


§ 3. В Чл. 4 думите “може да” отпадат.
	

	§ 4. В Чл. 6 се правят следните изменения:
1.  В Ал. 1  думите “на организацията” отпадат.
	2. Ал. 3 отпада.
 	

	§ 5. В Чл. 7 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 7.  (1) Наименованието трябва да включва ясно означение дали юридическото лице с нестопанска цел е сдружение или фондация.”

	
	§ 6. В Чл. 11 се правят следните изменения:
	1. В Ал. 1 думите “учредителния акт или устава” се заменят с думите “от техните устройствени актове”.


	§ 7. В Чл. 12 се правят следните изменения:
	1. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 12.  (1) Юридическите лица с нестопанска цел могат да се преобразуват в други юридически лица с нестопанска цел, да се вливат, сливат, отделят и разделят.”
	§ 8. В Чл. 13 се правят следните изменения:
	1. В Ал. 1, т. 3, б. “б” думите “или е противна на обществения ред или на добрите нрави” отпадат.


	§ 9. В Чл. 14 се правят следните изменения:
	1. Ал. 2 се променя както следва:
	“(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган, освен ако върховният орган не определи друг ликвидатор.”
	2. Ал. 3 отпада.
	3. Досегашната Ал. 4 става Ал. 3 и придобива следното съдържание:
	“(3) Относно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.”


	§ 10. В Чл. 15 се правят следните изменения:
	1. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 15. (1) Разпределянето и правоприемниците на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устройствения акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.”
	2. В Ал. 3 думите “по ал. 2” се заменят с думите “по ал. 1”

	
	§ 11. В Чл. 18 се правят следните изменения:
	1. В Ал. 1, т. 1  думите “учредителния акт или устава” се заменят с  думите “устройствения акт”.
	2. В Ал. 1, т. 4  думите “за извършване на общественополезна дейност” се заменят с думите “в обществена или частна полза”.
	3. Ал. 1, т. 5 отпада. Останалите точки се преномерират съответно.
	4. Създава се нова Ал. 3 със следното съдържание:
	“(3) Съдът по регистрация на клона незабавно изпраща препис от решението за вписване в съда, където е регистрирано юридическото лице с нестопанска цел. Вписването се извършва служебно.”
	5. Досегашната Ал. 3 става Ал. 4, като в т. 3 от нея думите “ за извършване на общественополезна дейност” се заменят с думите “в обществена или частна полза”;
	6. Досегашната Ал. 4 става Ал. 5 и придобива следното съдържание:
	“(5) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1, 2 и 4.”


	§ 12. Чл. 20 се променя както следва:
“Съдържание на устава
	Чл. 20. (1) Учредителите приемат устройствен акт - устав, който трябва да съдържа:
	1. наименованието;
	2. седалището;
	3. целите и средствата за тяхното постигане;
	4. срока, за който е учредено сдружението;
	5. определянето в обществена или частна полза;
	6. предмета на допълнителната стопанска дейност, ако е предвидена такава;
	7. органите на сдружението;
	8. правилата относно начина на представляване на сдружението.
	(2) Освен необходимото съдържание по ал. 1, уставът трябва да съдържа и:
   	1. правомощията на органите на сдружението;	
	2. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
	3. реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
	4. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите.”
	

	§ 13. В Чл. 23 се правят следните изменения:
	1.  В Ал. 2 в края на разпоредбата се добавят думите “или едноличен орган - управител.” 
	2. Създава се нова Ал. 3 със следното съдържание:
	“(3) Уставът може да предвижда и други органи на сдружението.”


	§ 14. В Чл. 25 се правят следните изменения:
	1. Заглавието на Чл. 25 се променя както следва: “Правомощия на общото събрание”
	2. В Ал. 1, т. 3 думата “съвет” се заменя с “орган”.
	3. Ал.1, т. 8 придобива следното съдържание:
	“8. приема основните насоки и програма за дейността и финансирането на сдружението;”
	4. Ал. 1, т. 9 отпада;
	5. В Ал. 1 досегашната т. 10 става т. 9;
	6. В Ал. 1 досегашната т. 11 става т. 10 и думата “съвет” се заменя с “орган”;
	7. В Ал. 1 досегашната т. 12 става т. 11 и придобива следното съдържание:
	“11.  отменя решенията  на органите на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;”
	8. В Ал. 1 досегашната т. 13 става т. 12;
	9. Ал. 2 се променя както следва: 
	“(2) Правомощията по ал. 1, т. 1, 3, 7, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.”
	

	§ 15. В Чл. 26 се правят следните изменения:
	1. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 26.  (1) Общото събрание се свиква от управителния орган по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният орган в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.”

	2. Ал. 3 се променя както следва:
	“(3) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.”

	
	§ 16. В Чл. 28 се правят следните изменения:
	1. Ал. 2 отпада.
	2. Досегашната Ал. 3 става Ал. 2.


	§ 17. В Чл. 29 се правят следните изменения:
	1.  В Ал. 3 в края на разпоредбата се добавят думите “освен ако всички членове присъстват и нямат възражения по промените в дневния ред” .

		
	§ 18. В Чл. 30 се правят следните изменения:
	1. Заглавието на Чл. 30 се променя както следва: “Управителен орган”
2. В Ал. 2 думите “или друг орган на сдружението” отпадат.
3. Ал. 3 се променя както следва:
	“(3) При едноличен управителен орган, управителят е член на сдружението.”


	§ 19. В Чл. 31 се правят следните изменения:
	1. Заглавието на Чл. 31 се променя както следва: “Правомощия на управителния орган”
	2. Чл. 31 се променя както следва:
	“Чл. 31.  Управителният орган:
	1. представлява сдружението, определя обема на представителната власт на отделни негови членове или овластява трети лица да представляват сдружението;
	2.  осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
	3  разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
	4.  подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
	5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;
	6.  определя адреса на сдружението;
	7.  взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правомощията на друг орган;
	8.  изпълнява задълженията, предвидени в устава.”
	

	§ 20. В Чл. 32 се правят следните изменения:
1. В Ал. 4 думите “чл. 14, ал. 2” отпадат, а думите “чл. 31, т. 3 и 6” се заменят с думите “чл. 31, т. 3 и 5”.


	§ 21. В Чл. 34 се правят следните изменения:
	1. Заглавието на Чл. 34 се променя както следва: “Съдържание на учредителния и устройствения акт”
	2. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 34.  (1) Учредителният акт трябва да съдържа:
	1. целите;
            2. описание на предоставеното имущество;
            3. приемане на устройствен акт, съответно определяне начина и реда за неговото приемане.
	2. Ал. 2 се променя както следва:
	“(2) За да има действие учредителният акт, достатъчно е да са спазени изискванията на ал. 1, т. 1 и 2.”
	3. Създава се нова Ал. 3 със следното съдържание: 
	“(3) Устройственият акт трябва да съдържа:
            1. наименованието;
	2. седалището;
	3. целите и средствата за тяхното постигане;
            4. срокът, за който е учредена фондацията;
	5. определянето в обществена или в частна полза;
            6. предметът на допълнителната стопанска дейност, ако е предвидена такава;  
	7. органите на фондацията и начина за определяне на техния състав;
	8. правилата относно начина на представляване 
	4. Създава се нова Ал. 4 със следното съдържание: 
	“(4) Освен необходимото съдържание по ал. 3, устройственият акт трябва да съдържа и:
   	1. правомощията на органите на фондацията;	
	2. запазените права на учредителя или определено от него трето лице, ако са предвидени такива;”
	5. Досегашната Ал. 3 става Ал. 5;
	6. Досегашната Ал. 4 става Ал. 6 и придобива следното съдържание:
	“(6) Ако са нужни действия за приемане, изменение или допълнение на устройствения акт и не е възможно те да бъдат извършени от учредителя или по установен от него или от закона ред, по искане на заинтересуваните заявители окръжният съд по седалището на фондацията извършва промените.  Съдът е длъжен да извърши действията в съответствие с волята, изразена с учредителния акт.”


	§ 22. В Чл. 35 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се променя както следва:
	“(2) Устройственият акт може да предвиди създаването и на други органи.” 
	2. Ал. 3 се променя както следва:
	“(3) Органите на фондацията могат да вземат решения за попълване на състава си, когато това е предвидено в устройствения акт.”
	3. Ал. 4 се променя както следва:
            “(4)  Ако органите на Фондацията не са в състояние да попълнят състава си по реда предвиден в устройствения акт, всяко лице от състава им, както и всяко лице, което би се ползвало от дейността на фондацията, може да поиска от окръжния съд по седалището й да попълни състава на органите в съответствие с волята, изразена в учредителния акт.”

	§ 23. Създават се нови Чл. 35а, Чл. 35б и 35в със следното съдържание:
	“Чл. 35а (1) Управителният орган управлява фондацията и организира извършването на дейността й.
	(2) Когато устройственият акт предвижда върховен орган, наред с управителния орган, върховният орган има следните правомощия:
	попълва състава си; 

изменя 	и допълва устройствения акт;
избира и освобождава членовете на управителния орган;
взема решение за преобразуване и прекратяване на фондацията;
приема основните насоки и програма за дейността и финансирането на фондацията;
приема отчета за дейността на управителния орган;
отменя решенията на органи на фондацията, които противоречат  на закона, устройствения акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на фондацията;
взема и други решения, предвидени в устройствения акт.
	(3) Правомощията по ал. 2, т. 1-7 не могат да се възлагат на други органи на фондацията. Когато устройственият акт не предвижда върховен орган, правомощията по ал. 2, т. 1-7 се упражняват от управителния орган.
	(4) Решенията на върховния орган подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устройствения акт.
	(5) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на фондацията от учредителя или посочено от него лице, от всеки член на нейн орган или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване
	Чл. 35б  Заседанията на колективните органи на фондацията се свикват и провеждат по ред, определен в устройствения акт.

Вземане на решения
	Чл. 35в Решенията  по чл. 35а, ал. 2, т. 2 и т. 4 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на съответния орган. 


	§ 24. В Чл. 37 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се променя както следва:
	“(1) Разпоредбите на тази глава се прилагат спрямо юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.”
2. Ал. 2 се променя както следва:
	“(2) Съдебните и административни органи по регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел отказват вписване на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, когато разпоредбите на устройствения им акт противоречат на разпоредбите на тази глава.”
3. Ал. 3 се променя както следва:
	“(3) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, които не са вписани в централния регистър, включително и тези, на които е отказано вписване или вписването е заличено, продължават да осъществяват дейността си при спазване разпоредбите на тази глава.” 


	§ 25. В Чл. 38 се правят следните изменения:
	1. В Ал. 1 се добавя нова т. 5 със следното съдържание:
	“5. подпомагането на социалното и икономическото развитие;”
	2. В Ал. 1 досегашната т. 5 става т. 6;

	
	§ 26. В Чл. 39 се правят следните изменения:
	1. В Ал. 1 в края на разпоредбата се поставя запетая и се добавят думите:
“който може да бъде и едноличен”;
	2. Ал. 2 отпада;
	3. Досегашната Ал. 3 става Ал. 2.


	§ 27. В Чл. 40 се правят следните изменения:
1. Ал. 3 се променя както следва:
	“(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са публични.”


§ 28. Чл. 41 се изменя и придобива следната редакция:

Разходване на имущество
	“Чл. 41.  (1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност може да разходва имущество и да осъществява дейност за постигане на целите си съобразно изискванията на този закон, устройствения акт и правилата и реда за извършване на общественополезна дейност по чл. 45, ал. 2, т. 5, които са общодостъпни и се вписват в централния регистър.
	(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел съгласно правилата и реда за извършване на общественополезна дейност по чл. 45, ал. 2, т. 5.   
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
	1. лица от състава на органите му и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
	2.  служителите му; 
	3.  лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
	4.  лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решението;
	5.  юридически лица, в които посочените лица в т. 1, 2, 3 и 4 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
	(4) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са сключени по пазарни цени или при по-благоприятни за юридическото лице с нестопанска цел условия, след мотивирано решение на управителния орган. 
	(5) Член на орган няма право на глас при решаването на имуществени въпроси, отнасящи се до:
	1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
	2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
	(6) В случаите на едноличен управителен орган, заинтересуван при условията на предходната алинея, решението се взема от върховния орган.”


	§ 29. В Чл. 43 се правят следните изменения:
1. Създава се нова Ал. 3 със следното съдържание:
	“(3) Ликвидаторът е длъжен да уведоми централния регистър относно започването на ликвидацията и разпределението на имуществото, когато юридическото лице с нестопанска цел е вписано в него. “


	§ 30. В Чл. 44 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 44. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност и вписано в централния регистър със същата или близка нестопанска цел.” 
	2. Създава се нова Ал. 2 със следното съдържание:
	“(2) Редът за определяне на юридическо лице с нестопанска цел-правоприемник по предходната алинея може да бъде посочен в устройствения акт. Ако такъв ред не е предвиден, юридическо лице с нестопанска цел-правоприемник по ал. 1 се определя с решение на съда.”
	3. Досегашната Ал. 2 става Ал. 3 и се променя както следва:
	 “(3) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 2, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.  Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.”


	§ 31. В Чл. 45 се правят следните изменения:
1. Ал. 2, т. 1 се променя както следва:
	“1. копия от съдебните решения по регистрацията, заверени от заявителя;”
2. В Ал. 4 думите “или ако неговата дейност противоречи на закона” се заменят с “или разпоредбите на устройствения му акт противоречат на разпоредбите на тази глава”.


	§ 32. В Чл. 46 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се променя както следва:
	“Чл. 46. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в централния регистър, са длъжни да представят до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.”
2. Ал. 2, т. 1 се променя както следва:
	“1. копия от съдебните решения за регистрация на промени, заверени от заявителя;”
	3. Ал. 2, т. 3 се променя както следва: 
	“3. финансовият отчет за предходната година;”	
	4. Ал. 2, т. 4 се променя както следва: 
	“4. резултатите от независимия одит в случаите на чл. 39, ал. 2;”
	5. В Ал. 2, досегашната т. 7 отпада;
	6. В Ал. 3 след думата “държавния” се прибавя “вътрешен”;
	7. Създава се нова ал. 4 със следния текст:
(4) При непредставяне на годишен доклад или представяне на непълен доклад, централният регистър изпраща писмено известие на съответното юридическо лице, което е задължено да предостави исканата информация в тримесечен срок.


§33. В чл. 47 се добавя ново изречение две със следния текст:
“При непредставяне на изисканата информация или представяне на непълна информация, министърът на правосъдието изпраща писмено известие на съответното юридическо лице, което е задължено да предостави исканата информация в тримесечен срок.”


§34. Чл. 48 се променя по следния начин:
“Чл. 48.  (1) Вписването се заличава от министъра на правосъдието, когато юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност:
1. не представи до 3 месеца след получаване на известие от министъра на правосъдието, информацията по чл. 47;
2. не представи до 3 месеца след получаване на известие от централния регистър, цялата информация по чл. 46 за предходната година.
(2) Вписването се заличава по искане на прокурора или органите на държавния вътрешен финансов контрол, служебно от министъра на правосъдието, когато юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност:
	1.  извършва дейност в нарушение на разпоредбите на закона;
	2.  системно не внася в срок публични вземания;
	3.  е останало с членове под законово изискуемия минимум за период повече от 6 месеца.
(3) Заличаването на вписването не освобождава юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и членовете на управителните му органи от задълженията и отговорността им по този закон.”

 
	§ 35. В Чл. 49 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се променя както следва:
	“(2) Юридическото лице, на което е заличено вписването като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, може единствено да продължи да разходва имуществото си за дейностите, посочени в устройствения акт, в съответствие с разпоредбите на глава III на този закон.”





22.06.2004г.						Вносител:
								
							             1. Лютви Местан   ..........................
МОТИВИ
Към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

	Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) въведе нов вид разделение на юридическите лица с нестопанска цел – на такива определени за извършване на дейност в обществена и дейност в частна полза. По силата на ЗЮЛНЦ бе създаден и специален Централен регистър към Министерството на Правосъдието, където ЮЛНЦ в обществена полза се вписват. Тези нововъведения в правния режим показаха, че прилагането им на практика понякога затруднява както ЮЛНЦ, така и органите по вписването им в съдебния и в Централния регистър. С предлаганите изменения се цели улесняване на практическото приложение на законовите разпоредби. 
	Предложението има за цел да уточни подлежащите на вписване обстоятелства като определи необходимото съдържание на устава на сдруженията. По този начин ще се улесни работата на регистърните съдии и в диспозитивите на съдебните решения ще се вписват само най-важните обстоятелства от устава. Уеднаквява се и процедурата по регистрация на клон на ЮЛНЦ с тази при регистрация на клон на търговско дружество. При клона на чуждестранно ЮЛНЦ изрично се записва възможността той да бъде определен както в обществена, така и в частна полза, какъвто текст досега липсваше.
Дава се възможност на сдруженията да избират вида на управителния си орган – едноличен управител или управителен съвет, както и се записва с еднозначна разпоредба възможността на сдруженията да имат и други органи.
Вследствие на множеството практически проблеми, особено за сдруженията с малък членски състав, и твърде тромавата процедура за свикване на Общи събрания, се връща възможността на сдруженията да свикват Общо събрание по ред, предвиден в уставите им. Отпада и ограничението събранието да се провежда в населеното място, където се намира седалището на сдружението, което е едно излишно ограничение, особено за национални сдружения или сдружения, обединяващи различни региони (или общини). Дава се възможност и за промени в предварително обявеният дневен ред на Общото събрание, ако всички членове присъстват и са съгласни с промените. 
	Предвижда се да отпаднат ограниченията за гласуване на членовете на върховния орган на ЮЛНЦ при решаването на въпроси, отнасящи се до техни роднини и други свързани лица. Тези ограничения при сега действащия закон обхващат и ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в частна полза и на практика обезсмисляха съществуването на семейни нестопански организации - в които членове на органи са лица, намиращи се в родствени връзки, поради невъзможността те да вземат решения. С тези предложения подобни организации ще могат да функционират.
	Предлага се разпоредбите, въвеждащи ограниченията за гласуване, да бъдат валидни само за ЮЛНЦ, определени за осъществяване на дейност в обществена полза и да важат както за членовете на върховните, така и за членовете на управителните им органи. Ограниченията ще се прилагат единствено при решаването на  имуществени въпроси, отнасящи се до свързани с членовете на съответния орган лица.	
В предложението за изменение на ЗЮЛНЦ се предвижда разграничаването на учредителния акт от устройствения акт при фондации. Обединяването им в един акт доведе до объркване в практиката и усложняване на процедурата по регистрация. С настоящото предложение акта на предоставяне на имущество за постигане на определена цел и акта на определяне на устройството на фондацията са два отделни документа. 
Премахва се и съответното приложение на правилата за Общо събрание и управителен съвет (на сдруженията) спрямо органите на фондацията, когато те са повече от един, поради твърде неясния характер на тази разпоредба, което доведе до множество различни тълкувания като например свикване на органи на фондация с Държавен вестник и др. Дава се възможност фондацията сама да определи своята структура и органи, но ако сред тези органи един бъде определен за върховен, той следва да има поне изброените в закона правомощия, еднакви с непрехвърлимите правомощия на Общото събрание при сдруженията. Редът за свикване и провеждане на заседанията на колективните органи на фондацията се определят свободно в нейният устройствен акт. Единствено за решенията за изменение и допълнение на устройствения акт, както и за преобразуване и прекратяване на фондацията се изисква мнозинство от 2/3 от всички членове на съответния орган. 
С предлаганите изменения на глава Трета от закона се цели ясно да бъдат определени субектите, които попадат в нейното приложно поле. Освен вписаните в Централния регистър ЮЛНЦ в обществена полза, в това поле влизат и лицата, които са се определили за извършване на дейност в обществена полза в своите устройствени актове и това е вписано в съдебните им решения, но не са подали заявление за вписване в Централния регистър, било им е отказано вписване или вписването им е било заличено. Добавя се и допълнителна цел, за постигането на която ЮЛНЦ в обществена полза могат да изразходват имуществото си – подпомагането на социалното и икономическо развитие. Предлага се освен годишния доклад за дейността, и финансовия отчет на ЮЛНЦ в обществена полза също да е публичен. 
В раздела “Разходване на имущество” от глава Трета, който въвежда определени ограничения за разходване на имуществото на ЮЛНЦ в обществена полза, се предлага разширяване на кръга на свързаните лица. Предвижда се задължението за вземане на решение от върховния орган с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете му да бъде валидно и в случаите на безвъзмездно разходване на имуществото на ЮЛНЦ, когато е в полза на негови служители, и на лица - физически или юридически, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решението. 
При разпоредбата, която въвежда забраната за сключване на сделки от ЮЛНЦ в обществена полза с лица от състава на органите му или техни роднини, неясните понятия - “очевидна полза” и “общи условия, публично обявени” са заменени с по-ясни термини като “пазарни цени” и “по-благоприятни за юридическото лице с нестопанска цел условия”. Наред с това е предвиден и механизъм, по който ще бъде преценявано наличието на тези условия - след мотивирано решение на управителния орган, а в случаите на едноличен управителен орган, който се явява заинтересувано лице, решението ще се взема от върховния орган.
С предложенията имуществото на прекратените ЮЛНЦ в обществена полза след удовлетворяване на кредиторите вече може да бъде предоставено единствено на други, вписани в Централният регистър, ЮЛНЦ в обществена полза със същите или близки цели. Когато ЮЛНЦ иска само да определи своя правоприемник е достатъчно да бъде определен редът за неговото избиране в устройствения акт, а не да бъде посочена конкретна организация.
	Направените предложения нямат за цел да изменят сегашната уредба относно ЮЛНЦ в България, а да подобрят нейното прилагане на практика, както и да усъвършенстват някои неточности в досегашните разпоредби на ЗЮЛНЦ, най-вече относно ЮЛНЦ в обществена полза. Те бяха обсъдени на поредица срещи на юридически лица с нестопанска цел от цялата страна.
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