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Изх. № 040/14.03.2019 г. 

 

ДО:    

БОИЛ БАНОВ 

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

Относно: Проект на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на 

информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително 

депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги 

  

 

 Уважаеми г-н Банов, 

 

Обръщаме се към Вас от името на Български дарителски форум – мрежата на 

големите дарители в страната. Организацията ни обединява 56 члена – компании и 

фондации, всеки от които инвестира свои средства за различни програми и инициативи в 

полза на обществото. Нашата мисия е да развиваме културата на дарителството в 

България. 

Въз основа на богатия си опит установихме, че предложените наредба и образец за 

декларация по чл. 7а (3) не взимат предвид актуалното развитие на дарителството в 

нашата страна и съществуващите механизми за подкрепа на каузи, включително такива на 

медийни доставчици. През последните 12 години в България и света активно и ефективно 

работят системи и платформи, чрез които се набират средства едновременно от много 

хора, без да бъде възможно тяхното точно идентифициране (DMS, Платформата БГ, 

Global giving, E-pay, pay pal, виртуални пос терминали и други). Освен това традиционно 

се използват дарителски кутии, благотворителни събития (концерти, вечери, 

представления, томболи), които са предпочитан начин от хората в България да даряват.  

Така изготвеният образец за декларация ще изправи доставчици на медийни 

услуги, които набират средства от свои съмишленици през горепосочените механизми, 

пред невъзможността да изпълнят изискванията за пълнота на декларираната 

информация. Нещо повече, подобно изискване рискува да лиши дарителите от лесни 

дарителски механизми, чрез които те биха искали да подкрепят медийни доставчици. Тези 

пречки ще повлияят негативно върху дарителството в България изобщо. 

Моля да вземете предвид, че в Правилника за прилагане на Закона за мерките 

срещу изпиране на пари тази специфика беше отчетена и този тип механизми бяха 

изключени от обхвата на задължителната проверка от организациите, получаващи 

дарения. (чл. 44, ал. 7). 
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В сегашния си вид наредбата въвежда ограничения, които противоречат на 

утвърдени дарителски практики. Ето защо предлагаме в чл. 2 на документа да бъде 

добавена ал. 3 със следния текст: 

Чл. 2 (3) В случаите на постъпили средства към медийни доставчици в резултат от 

организирани кампании за набиране на средства чрез кутии за дарения, благотворителни 

базари, концерти, търгове и събития, онлайн платформи и други сходни механизми, се 

декларират сумата на даренията и конкретният механизъм като източник. 

 

Уважаеми г-н Министър, нашето предложение е изцяло в подкрепа на обществения 

интерес и насърчаване на дарителството в България. Надяваме се, че Вие споделяте тези 

ценности и ще съдействате то да бъде взето предвид в окончателния текст на Наредбата. 

 

 

 

 

С уважение,  

 

 

 

Красимира Величкова 

Директор  

Български дарителски форум 
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