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Търговец по смисъла на Търговския закон е всяко физическо или юридическо лице, 

което като основна дейност извършва определени сделки, предвидени в закона и те са: 

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или 

обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги 

с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, 

спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; 

менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; 

стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, 

рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, 

строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. 

Търговци са и поради организационната си форма търговските дружества и  

кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации. 

 

Като цяло законът обхваща всички видове сделки от търговския оборот, тъй като е 

предвидено, че за търговец се смята и всяко лице с предприятие (в смисъл на дейност), 

което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже 

ако дейността му не е сред изброените по-горе. 

Съгласно закона всеки търговец е длъжен да води счетоводство. 

Фирма е наименованието на търговеца, т.е. самото име, под което се регистрира и 

упражнява дейност. 

 

Регистрация на едноличен търговец – ограничения, регистрация, заличиване 

 

Определение - Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно 

физическо лице с местожителство в страната 

Ограничения - Не може да бъде едноличен търговец лице, което: е в производство за 

обявяване в несъстоятелност; е невъзстановен в правата си несъстоятелен; 

е осъдено за банкрут; е било управител, член на управителен или контролен орган на 

дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, 
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предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали 

неудовлетворени кредитори. Едно лице може да регистрира само една фирма като 

едноличен търговец. 

 

Регистрация Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се 

посочват: 

1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер; 

2. фирмата, под която ще се извършва дейността; 

3. седалището и адресът на управлението на дейността; 

4. предметът на дейност. 

Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е 

лишен от правото да упражнява търговска дейност. 

 

Наименованието на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и 

фамилното име на лицето или вместо фамилното, бащиното име, с което е известно в 

обществото.  

Заличаване Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър: 

при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в 

чужбина - по негово заявление; 

при смъртта му - по заявление от наследниците; 

при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя. 

 

Регистрация на  търговски дружества – видове, участници, възникване, 

отговорност, недействителност 

 

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на 

търговски сделки с общи средства 

Видове 

Търговските дружества са: 
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- събирателното дружество; 

- командитното дружество; 

- дружеството с ограничена отговорност; 

- акционерното дружество; 

- командитното дружество с акции. 

Най-често използваните форми в практиката са дружество с ограничена отговорност и 

едноличен търговец.  

Дружеството с ограничена отговорност, съответно едноличното дружество с 

ограничена отговорност, е по-гъвкаво по отношение на учредяване, издаване на актове 

при извършване на дейността и разпределение на печалбата, както и по отношение на 

отговорността за задължения на дружеството. 

Дружество с ограничена отговорност се учредява от две или повече лица, а еднолично 

дружество с ограничена отговорност се учредява от едно лице, като съответно лицата, 

учредили ООД са съдружници и участват в общото събрание, което взема решения за 

управлението на дружеството, а едноличният собственик на капитала на ЕООД 

съответно взема решенията за управлението на дружеството. 

Събирателното дружество се учредява от две или повече лица, като съдружниците 

отговарят неограничено за задълженията на дружеството. Това означава с цялото си 

налично имущество. 

Командитното дружество се образува с писмен договор с нотариална заверка на 

подписите между две или повече лица за извършване търговска дейност, като един или 

повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на 

дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. 

Акционерното дружество е дружество на капитала – капиталът му е разделен на акции. 

Обикновено се учредява при наличие на голям капитал. 

Командитното дружество с акции се образува с договор и съдружниците в него са два 

вида – ограничено и неограничено отговорни. За вноските на ограничено отговорните 
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съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може 

да бъде по-малък от 3. 

Участници - Учредителите на дружеството трябва да са дееспособни български или 

чуждестранни физически или юридически лица. 

Възникване - Дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търговския 

регистър. Заявлението за вписване се извършва от избрания управителен орган. 

Отговорност -  Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното 

дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги 

извършили. При извършването на сделките задължително се указва, че дружеството е в 

процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите 

задължения.Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях 

лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество. 

Недействителност - Учредяването на дружеството е недействително само когато е 

допуснато някое от следните нарушения: липсва учредителен договор или той не е 

съставен в предписаната от закона форма; предметът на дейност на дружеството 

противоречи на закона или на добрите нрави; учредителният договор или уставът не 

съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както 

и капитала, когато законът го изисква; не е внесена предписаната от закона част от 

капитала; в учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в 

закона брой дееспособни лица. 

Всеки заинтересуван, както и прокурорът, може да поиска от окръжния съд по 

седалището на дружеството да обяви дружеството за недействително в едногодишен 

срок след възникване на дружеството. Решението на съда за обявяване на дружеството 

за недействително произвежда действие от влизането му в сила  

  

Събирателно дружество 

 Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по 

занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и 

неограничено. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена или 
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фирмите на един или повече съдружници с указанието "събирателно дружество" или 

"съдружие" ("с-ие") 

 

Учредителен договор  

Договорът за учредяване на събирателно дружество се съставя в писмена форма с 

нотариална заверка на подписите на съдружниците и трябва да съдържа: 

името и местожителството, съответно фирмата, седалището и единния 

идентификационен код, както и адреса на съдружниците; 

фирмата, седалището, адреса на управление и предмета на дейност на дружеството; 

вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката им; 

 начина за разпределение на печалбите и загубите между съдружниците; 

начина на управление и представителство на дружеството. 

 

Регистрация  

 Заявлението за вписване на събирателното дружество в търговския регистър се 

подписва от всички съдружници и към него се прилага учредителният договор. 

 Лицата, които според договора представляват дружеството, представят образци от 

подписите си. 

 

Отношение между съдружниците  

Съдружникът има право на обезщетение за необходимите разноски, които е направил 

за дружествените работи, както и за претърпените вреди във връзка с тях. 

Ако съдружникът допусне забава в плащането на паричните вноски или получи, 

съответно вземе пари от дружеството за себе си, без да има това право, дължи 

връщането им на дружеството със законната лихва. Ако вредите на дружеството са по-

големи, то може да търси разликата. 

Съдружникът може да участвува в друго дружество или да сключва сделки, които се 

отнасят до предмета на дейност на дружеството, за своя или за чужда сметка само със 

съгласието на останалите съдружници. 
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Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с 

дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или 

на друго лице. Решението за възлагане на управлението на един или няколко 

съдружници може да бъде отменено от окръжния съд по седалището на дружеството по 

искане на някои от съдружниците, ако управителите са нарушили задълженията си, 

както и на други основания, предвидени в договора. Решението на съда се изпраща 

служебно на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър. 

Съдружникът, който не участвува пряко в управлението, може да се осведомява лично 

за работите на дружеството, да преглежда търговските книги, дружествените и другите 

книжа и да иска обяснения от управителите 

Отговорност на събирателното дружество 

По иск срещу дружеството ищецът може да насочи иска си и срещу един или повече 

съдружници. Принудителното изпълнение се насочва най-напред срещу дружеството, а 

при невъзможност за удовлетворение - срещу съдружниците. 

Основания за прекратяване 

Събирателното дружество се прекратява: 

1.  с изтичане на уговорения срок или в други случаи, предвидени в учредителния 

договор; 

2. по съгласие на съдружниците; 

3. с обявяване на дружеството в несъстоятелност; 

4. ако не е уговорено друго - със смъртта или поставянето под пълно запрещение на 

съдружник или прекратяването на съдружник - юридическо лице; 

5.  по искане на синдика при несъстоятелност на съдружник; 

6. с предизвестие за прекратяване от съдружник; 

7. по решение на съда в предвидените от закона случаи 
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Когато дружеството е образувано без срок, всеки съдружник може да иска неговото 

прекратяване, като направи най-малко 6 месеца преди това писмено предизвестие до 

всички съдружници освен ако в учредителния договор е предвидено друго. 

Окръжният съд може да прекрати дружеството по искане на съдружник, когато друг 

съдружник умишлено или с груба небрежност не изпълни свое задължение по 

учредителния договор или изпълнението на задължението стане невъзможно. 

Правилото се прилага и когато съдружник действува против интересите на 

дружеството. 

(2) По искане на съдружник съдът може, вместо да прекрати дружеството, да изключи 

виновния съдружник 

Кредиторът на съдружник, който в продължение на 6 месеца не може да се удовлетвори 

от принудителното изпълнение върху движимото имущество на съдружника, може да 

наложи запор върху ликвидационния дял на съдружника длъжник и да иска 

прекратяване на дружеството с писмено предизвестие, като се спазва редът по чл. 94. 

(2) Дружеството не се прекратява, ако то или останалите съдружници изплатят дълга 

след налагане на запора по предходната алинея. В този случай се прекратява само 

участието на съдружника в дружеството, ако съдружниците не решат друго. 

 

Командитно дружество 

 

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за 

извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците 

са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите 

са отговорни до размера на уговорената вноска. 

(2) (Ал. 2 - отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) За командитното дружество 

намират съответно приложение разпоредбите за събирателното дружество, доколкото в 

тази глава не е предвидено друго. 

Дружественият договор трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка 

на подписите на съдружниците. 
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Фирмата на дружеството трябва да съдържа и обозначението "командитно дружество", 

или съкратено "КД", и името поне на един от неограничено отговорните съдружници. 

(2) Името на ограничено отговорен съдружник не се вписва във фирмата, но ако това е 

станало, той се смята за неограничено отговорен по отношение на кредиторите на 

дружеството. 

Съдържание на договора 

Договорът за учредяване на командитно дружество трябва да съдържа: 

1. фирмата на дружеството; 

2. седалището и адреса; 

3. предмета на дейност; 

4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, 

бр. 80 от 2006 г.) името, съответно фирмата, единния идентификационен код, адреса на 

съдружниците и размера на тяхната отговорност; 

5. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) 

6. вида и размера на вноските на съдружниците; 

7. начина за разпределение на печалбите и загубите между съдружниците; 

8. начина на управление и представителство на дружеството. 

Вписване 

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в 

сила, бр. 80 от 2006 г.) Командитното дружество се вписва в търговския регистър от 

неограничено отговорните съдружници, които представят учредителния договор и 

образци от подписите си. 

Управление 

Чл. 105. Управлението и представителството на дружеството се извършват от 

неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма 
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право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните 

съдружници. 

 

Ограничено отговорният съдружник може да преглежда търговските книги на 

дружеството и да иска препис от годишния финансов отчет. При отказ по искане на 

съдружника окръжният съд постановява предоставянето им. 

Действия на съдружник 

Чл. 109. (1) Ако ограничено отговорният съдружник не е внесъл изцяло предвидената 

вноска, полагащата му се част от печалбата се прихваща до размера на вноската. 

(2) Ограничено отговорният съдружник участвува в загубите до размера на 

предвидената вноска. Той не е задължен да възстанови получените печалби при 

последвали загуби. 

 

Спрямо кредиторите на дружеството ограничено отговорният съдружник отговаря до 

размера на предвидената вноска и когато тя не е била внесена изцяло 

Ограничено отговорният съдружник отговаря неограничено за сделки, извършени от 

него от името на дружеството преди възникването му или след това, ако кредиторът не 

е знаел, че договаря с ограничено отговорен съдружник 

Ограничено отговорният съдружник може да преглежда търговските книги на 

дружеството и да иска препис от годишния финансов отчет. При отказ по искане на 

съдружника окръжният съд постановява предоставянето им. 

 

Дружество с ограничена отговорност 

 

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, 

които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на 

дружеството 
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Форма и съдържание на дружествения договор 

Дружественият договор се сключва в писмена форма. 

(2) (Предишен текст на чл. 114 - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Съдружник може да бъде 

представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Когато дружество с ограничена отговорност се 

създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. 

Дружественият договор трябва да съдържа: 

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1997 г.) фирмата, седалището и адреса на управление на 

дружеството; 

2. предмета на дейност и срока на договора; 

3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, 

бр. 80 от 2006 г.) името, съответно фирмата и единния идентификационен код на 

съдружниците; 

4. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в 

сила от 03.05.2011 г.) размера на капитала, когато при учредяването не е внесен целият 

размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; 

срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две 

години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала; 

5. размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала; 

6. управлението и начина на представителство; 

7. предимствата на съдружниците, ако са уговорени; 

8. други права и задължения на съдружниците. 

Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена 

отговорност", или съкратено "ООД". 

(2) Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението 

"еднолично ООД". 

 

Капитал 
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Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. 

Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Сумата от дяловете трябва 

да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. 

(3) Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. 

(4) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. 

Отговорност  

Чл. 118. (1) Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са 

причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец. 

(2) Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на 

дружеството. 

Вписване 

За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо: 

1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) да се представи дружественият 

договор, който се обявява; 

2. да е назначен управител или управители на дружеството; 

3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) 

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) да е внесен установения в 

закона минимум от капитала; 

5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) в случай, че дружеството се 

регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум - да е внесен най-

малко 70 на сто от капитала. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) В регистъра се вписват данните 

по точки 1, 2, 3, 4 (само размерът на капитала) и точка 6 на чл. 115, които се обявяват. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 114 от 1999 г., в сила от 31.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) За 

вписване в търговския регистър извършването на дейност на инвестиционен посредник, 
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както и на други дейности, за които отделен закон предвижда извършването им с 

разрешение на държавен орган, се представя съответния лиценз или разрешение. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) При 

изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се 

представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, 

заверен от органа, представляващ дружеството. 

 

Права и задължения на съдружниците 

Права на съдружника 

Чл. 123. Всеки съдружник има право да участвува в управлението на дружеството, в 

разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да 

преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял. 

Задължения на съдружника 

Чл. 124. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участвува в 

управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата 

дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание. 

 

Прекратяване на участие в дружеството 

Чл. 125. (1) Участието на съдружника се прекратява: 

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение; 

2. при изключване; 

3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица; 

4. при обявяване в несъстоятелност. 

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено 

предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. 
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(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на 

месеца, през който е настъпило прекратяването. 

 

Изключване на съдружник 

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Съдружник, който не е изплатил или внесъл 

дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително 

определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. 

Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят 

уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за 

изключването. 

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски. 

(3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено 

предупреждение, когато: 

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на 

дружеството; 

2. не изпълнява решенията на общото събрание; 

3. действува против интересите на дружеството; 

4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) при невнасяне на 

допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за 

напускане по чл. 134, ал. 2. 

Дружествен дял 

Чл. 127. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, 

размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго. 
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Управление 

Видове органи 

Чл. 135. (1) Органи на дружеството са: 

1. общо събрание; 

2. управител (управители). 

(2) Управителят може да не е съдружник. 

Общо събрание на съдружниците 

Чл. 136. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. 

(2) Управителят на дружеството участвува в заседанията на общото събрание със 

съвещателен глас, ако не е съдружник. 

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото 

събрание с право на съвещателен глас. 

Компетентност на общото събрание 

Чл. 137. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва дружествения договор; 

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г.) приема и изключва съдружници, дава съгласие за 

прехвърляне на дружествен дял на нов член; 

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното 

изплащане; 

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала; 

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; 

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества; 

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права 

върху тях; 
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8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или 

контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях; 

9. взема решение за допълнителни парични вноски. 

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в 

капитала, освен ако в договора е предвидено друго. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 

г.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от 

капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в 

дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният 

съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на 

мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, 

доколкото не е предвидено друго в дружествения договор. 

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено 

пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители. 

(5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване 

на становището на представителя на персонала на дружеството. 

Свикване на общото събрание 

Чл. 138. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. 

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на 

съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-

седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Управителят е длъжен да свика общото събрание 

веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на 

имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2, спадне под размера на вписания 

капитал. 

Покана за общо събрание 
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Чл. 139. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки 

съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в 

дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред. 

(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички 

съдружници са заявили писмено съгласието си за решението. 

Вписване на решения 

Чл. 140. (1) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 

119, ал. 2, трябва да бъдат вписани в търговския регистър. 

(2) За решенията на собственик при еднолични дружества се прилага ал. 1. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Решенията относно 

изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, 

влизат в сила след вписването им в търговския регистър. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и 

изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на 

управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в 

търговския регистър. 

Управление на еднолично ООД 

Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява 

дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е 

юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява 

дружеството. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Едноличният собственик решава въпросите от 

компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за 

решенията на общото събрание форма. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Договорите между едноличния собственик и 

дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

19 

 

Изменение на дружествен договор 

Увеличаване на капитала 

Чл. 148. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез: 

1. увеличаване на дяловете; 

2. записване на нови дялове; 

3. приемане на нови съдружници. 

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в 

дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго. 

Намаляване на капитала 

Чл. 149. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Капиталът може 

да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на 

дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151. В този случай 

може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по 

реда на чл. 203. 

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който 

ще се извърши. 

(3) Намаляването може да се извърши чрез: 

1. намаляване на стойността на дела в капитала; 

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник; 

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала. 

Прекратяване на дружеството 

Чл. 154. (1) Дружеството се прекратява: 

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор; 

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от 

капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство; 
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3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; 

4. при обявяване в несъстоятелност; 

5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи. 

(2) В дружествения договор могат да бъдат предвидени и други основания за 

прекратяване на дружеството. 

Прекратяване по решение на съда 

Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в 

сила, бр. 80 от 2006 г.) По решение на окръжния съд по седалището на дружеството то 

може да бъде прекратено: 

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу 

дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала; 

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) по иск на прокурора, ако дейността на дружеството 

противоречи на закона; 

3. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) по иск на прокурора, когато в продължение на три 

месеца дружеството няма вписан управител. 

Ликвидация на дружеството 

Чл. 156. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1, 2 и 5 и чл. 

155 се открива производство за ликвидация. 

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на 

общото събрание е определено друго лице. 

(3) По искане на контрольора или на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, 

съдът може да назначи други ликвидатори. 

(4) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета. 

Прекратяване на еднолично ООД 
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Чл. 157. (1) Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се 

прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да 

продължат дейността. 

(2) Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му 

трябва да се прекрати и дружеството. 

 

Акционерно дружество 

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря 

към кредиторите с имуществото си. 

(2) Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "акционерно 

дружество" или съкращението "АД". 

Брой на учредителите 

Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.)(1) Акционерно дружество може да бъде учредено 

от едно или повече физически или юридически лица. 

(2) Когато акционерно дружество се образува от едно лице, с учредителен акт се 

утвърждава уставът и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите. 

(3) Учредителният акт се съставя в писмена форма. 

Учредителите 

Чл. 160. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Учредители са лицата, записали акции на 

учредителното събрание. 

(2) Не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност. 

Учредяване 

Учредително събрание 
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Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) (1) Акционерното 

дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, 

които записват акции. Учредител може да бъде представляван от пълномощник с 

изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. 

(2) На учредителното събрание се записват акциите. 

(3) Учредителното събрание: 

1. взема решение за учредяване на дружеството; 

2. приема устава; 

3. установява размера на разноските по учредяването; 

4. избира надзорен съвет, съответно съвет на директорите. 

(4) Решенията по ал. 3, т. 1 и 2 се приемат единодушно, като се съставя протокол, за 

който се прилага чл. 232. 

(5) Когато акционерно дружество се учредява от едно лице, се съставя учредителен акт. 

Съдържание на устава 

Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Уставът трябва да съдържа: 

1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството; 

2. предмета на дейност и срока, ако има такъв; 

3. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) размера на капитала, както и частта от него, която трябва 

да се внесе при учредяване на дружеството, вида и броя на акциите, правата за 

отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, 

както и номиналната стойност на отделната акция; 

4. органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им; 

5. вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата, които ги 

извършват, броя и номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени; 

6. преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си поименно, ако 

такива се предвиждат; 

7. условията и реда за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се 

предвижда такова; 
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8. начина на разпределение на печалбата; 

9. начина на свикване на общото събрание; 

10. други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на 

дружеството. 

Органи на акционерното дружество 

Видове органи 

Органи на акционерното дружество са: 

1. общо събрание на акционерите; 

2. съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и управителен 

съвет (двустепенна система). 

(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) В еднолично акционерно дружество едноличният 

собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание. 

Общо събрание на акционерите 

Състав на общото събрание 

Чл. 220. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Общото събрание включва акционерите с 

право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на 

съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да 

представлява акционер. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Акционерите с привилегировани акции без право на 

глас, както и членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и 

управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото 

събрание без право на глас. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те 

се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният 

представител има правата по чл. 224. 
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Компетентност 

Чл. 221. Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава на дружеството; 

2. увеличава и намалява капитала; 

3. преобразува и прекратява дружеството; 

4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) избира и освобождава членовете на съвета на 

директорите, съответно на надзорния съвет; 

5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) определя възнаграждението на членовете на надзорния 

съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на 

дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; 

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) назначава и 

освобождава регистрирани одитори; 

7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 

67 от 2008 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения 

регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на 

фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; 

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) решава издаването на облигации; 

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) назначава ликвидаторите при прекратяване на 

дружеството освен в случай на несъстоятелност; 

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) освобождава от отговорност членовете на 

надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите; 

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) решава и други въпроси, предоставени в 

негова компетентност от закона и устава. 
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Провеждане на общо събрание 

Чл. 222. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Общо събрание се провежда най-малко 

веднъж годишно в седалището на дружеството, освен ако в устава е предвидено друго 

място на територията на Република България. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 

месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно 

от 6 месеца след края на отчетната година. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) В случай че 

загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 

три месеца от установяване на загубите. 

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 84 от 2000 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) 

Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, ако в устава не е 

предвидено друго. 

Свикване 

Чл. 223. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Общото събрание се свиква от съвета на 

директорите, съответно от управителния съвет. То може да се свика и от надзорния 

съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, 

представляващи поне 5 на сто от капитала. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Ако в едномесечен 

срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не 

бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от 

заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява 

акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. 

Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред 

съда с нотариално заверена декларация. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., 

в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Свикването се 
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извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на 

приносител, уставът може да предвиди свикването да стане само с писмени покани. 

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни: 

1. фирмата и седалището на дружеството; 

2. мястото, датата и часа на събранието; 

3. вида на общото събрание; 

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат 

изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; 

5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, 

както и конкретни предложения за решения. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - 

изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Времето от обявяването в търговския 

регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. 

 

Членове на съвета на директорите, на надзорния и на управителния съвет 

Членовете на съвета на директорите, на надзорния и на управителния съвет се избират 

за срок до 5 години освен ако в устава не е определен по-кратък срок. 

(2) Членовете на първия съвет на директорите, съответно на надзорния съвет, се 

определят за срок не по-дълъг от 3 години. 

(3) Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Членовете на съвета на 

директорите и на надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди 

изтичане на мандата, за който са избрани. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - 

изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Член на съвета може да поиска да бъде 

заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 

месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване 

освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, 
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заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, 

което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице. 

Състав на съветите 

Чл. 234. (1) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице. Ако уставът 

допуска, член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице 

определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото 

лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за 

задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. 

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което: 

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) е било член на управителен или контролен орган на 

дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, 

предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

2. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) е 

било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е 

било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на 

задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за 

запасите от нефт и нефтопродукти. 

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Членовете на съветите се вписват в търговския 

регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са 

налице пречки по ал. 2. 

Представителна власт 

Чл. 235. (1) Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, 

представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго. 
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(2) Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния 

съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват 

дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, 

бр. 80 от 2006 г.) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се 

вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени 

подписи. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) 

Ограничения на представителната власт на съвета на директорите, на управителния 

съвет и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица 

и не подлежат на вписване в търговския регистър. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, 

бр. 80 от 2006 г.) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети 

добросъвестни лица след вписването им. 

Договори на едноличния собственик 

Чл. 235а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Договорите между едноличния собственик на 

капитала и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена 

форма. 

 

Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното 

разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и 

представителство на някои от тях. 

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър 

търговец в интерес на дружеството и на всички акционери. 

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми 

общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в 

търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на 

повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в 
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управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член 

на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на 

съвета, то незабавно дължи писмено уведомление. 

(4) Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое 

или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества 

като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители 

или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва 

конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът 

изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично 

съгласие. 

(5) Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им 

известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и 

развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на 

съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е 

достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството. 

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически 

лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1. 

Кворум и мнозинство 

Чл. 238. (1) Съветите могат да приемат решения, ако присъствуват най-малко 

половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой 

присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ. 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в устава е предвидено 

друго. 

(3) Уставът може да предвиди съветът да взема решения и неприсъствено, ако всички 

членове са заявили писмено съгласието си за решението. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Най-късно до започване на заседанието член на съвета 

е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е 
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заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на 

решение. 

Протоколи 

Чл. 239. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) За решенията на управителния съвет, на 

надзорния съвет и на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от 

всички присъствуващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал 

всеки от тях по разглежданите въпроси. 

Отговорност 

Чл. 240. (1) Членовете на надзорния и на управителния съвет, както и на съвета на 

директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от 

общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. 

Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. 

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно 

на дружеството. 

(3) Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако 

се установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

Двустепенна система 

Управителен съвет 

Чл. 241. (1) Акционерното дружество се управлява и представлява от управителен 

съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. 

(2) Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет, който определя 

тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. 

(3) Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и на надзорния 

съвет на дружеството. 
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(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Броят на членовете на управителния съвет е от 3 до 9 

души и се определя в устава. 

(5) Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Отношенията между дружеството и член на 

управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се 

сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на надзорния 

съвет или чрез упълномощен от него член. 

Надзорен съвет 

Чл. 242. (1) Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. 

Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Членовете на надзорния съвет се избират от общото 

събрание. Техният брой може да бъде от три до седем лица. 

(3) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-

председател от своите членове. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-

малко веднъж на три месеца. 

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Председателят свиква заседанията на 

надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на 

членове на управителния съвет. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Отношенията между дружеството и член на надзорния 

съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, 

оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик. 

Сведения и надзор 

Чл. 243. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Управителният съвет докладва за дейността си 

най-малко веднъж на 3 месеца пред надзорния съвет на дружеството. Докладът 

съдържа съответно и данните по чл. 247, ал. 2 и 3. 
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(2) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на надзорния съвет за 

всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. 

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от управителния съвет да 

представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството. 

(4) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Надзорният съвет може да прави необходимите 

проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата 

необходима информация и документи. За целта той може да използува експерти. 

Едностепенна система 

Съвет на директорите 

Чл. 244. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Дружеството се управлява и представлява от 

съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. 

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и 

заместник-председател от своите членове. 

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 

месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Съветът на директорите възлага управлението на 

дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите 

членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от 

останалите членове на съвета. 

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за 

настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. 

(6) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за 

обсъждане на отделни въпроси. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Отношенията между дружеството и изпълнителен член 

на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в 

писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. 

Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се 
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сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на 

акционерите, или от едноличния собственик. 

Прекратяване 

Основания за прекратяване 

Чл. 252. (1) (Предишен текст на чл. 252, изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Акционерното 

дружество се прекратява: 

1. по решение на общото събрание; 

2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе 

решение за продължаване на срока преди изтичането му; 

3. при обявяването му в несъстоятелност; 

4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, 

бр. 80 от 2006 г.) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако 

дружеството преследва забранени от закона цели; 

5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) когато чистата стойност на имуществото на дружеството 

по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година 

общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или 

прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4; 

6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на 

съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде 

прекратено по реда на т. 4; 

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) при настъпване на основанията, предвидени в 

устава на дружеството. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Еднолично акционерно дружество не се прекратява със 

смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала. 
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Регистрация на лица, упражняващи свободни професии 

Свободната професия е дефинирана в § 1, т. 29 от ДР на Законът за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и в чл. 1, ал. 5 от Наредбата за 

обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на 

работа в чужбина и морските лица. 

Упражняващите свободна професия са: консултантите; експерт-счетоводителите; 

адвокатите; одиторите; нотариусите; съдебните заседатели; частните съдебни 

изпълнители; експертите към съда и прокуратурата; образованието, изкуството и 

науката; представителите по индустриална собственост; лицензираните оценители; 

медицинските специалисти; преводачите; инженерите; техническите ръководители; 

архитектите; застрахователните агенти; 

Други физически лица, за които се счита, че изпълняват условията са: 

а) Осъществяващите професионалната си дейност за своя сметка. 

б) Нямащите регистрирация като еднолични търговци. 

в) Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. 

За да бъдат отчетени като самоосигуряващи се, практикуващите свободна професия 

се регистрират в Агенцията по вписванията. Там се извършва процедура по 

причисляване към регистъра Булстат, след което хората получават уникален код. 

В хода на тази процедура практикуващите свободни професии подготвят 

документи, съдържащи: 

1. Ксерокопие и оригинал от дипломи или сертификати от професионални обучителни 

курсове. 

2. Ксерокопие и оригинал на лична карта. 

http://taxavoid.eu/login/advice.php?action=mod&id=16
http://taxavoid.eu/login/advice.php?action=mod&id=16
http://taxavoid.eu/login/advice.php?action=mod&id=16
http://taxavoid.eu/login/advice.php?action=mod&id=16
http://taxavoid.eu/login/advice.php?action=mod&id=16
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3. Документ за внесена такса за регистрация (тя е в минимален размер и може да се 

внесе на място). 

4. Два броя заявления за регистрация. 

Необходимо е желаещият да декларира в някой от офисите на НАП, че започва да се 

самоосигурява, като практикуващ свободна професия. Нужни са следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ регистрацията в регистъра Булстат. 

2. Лична карта. 

3. Декларация за регистрация. 

Ако даденото лице не притежава осигурителна книжка, такава ще му бъде издадена в 

най-близкият офис на НОИ. За да се извърши тази услуга са необходими: 

1. Документ, удостоверяващ регистрацията в регистъра Булстат. 

2. Лична карта. 

3. Служители на НАП трябва да потвърдят регистрацията в на лицето като 

самоосигуряващо се. 

Ако пожелае лицето има право да: 

1. Да открие банкова сметка на свое име, в която и да е банка. 

2. За да подпечатва фактурите си смоосигуряващото се лице може да си поръча 

собствен печат. 

3. Електронният подпис също е сред придобивките, с които самоосигуряващото се лице 

може да разполага. 
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Всички промени в обстоятелствата при свободно практикуващите определени 

професии трябва да се отразят в Агенцията по вписванията в седем дневен срок. 

След регистрацията си в НАП хората със свободна професия правят избор дали ще се 

осигуряват само здравно и пенсионно или и за майчинство и общо заболяване. Ако това 

са само първите два варианта, то текущите вноски са съответно 17,8% за пенсия, като в 

тях се включват 5% за допълнително задължително пенсионно осигуряване ако лицето 

е родено след 1959г и 8% за здравно осигуряване (при осигурителен доход от минимум 

420 лв.) 

При вторият вариант (майчинство и общо заболяване) се дължат допълнително 3,5% 

при осигурителен доход от минимум 420 лв. Осигуровките трябва да бъдат внесени до 

десето число на следващия месец, за който те се отнасят. 

Регистрация на лица с нестопанска цел 

 

Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се 

самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в 

частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в 

тях. 

(2) Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след 

вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел 

в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. 

(3) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на 

общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен 

Централен регистър при Министерството на правосъдието. 

(4) Правилата на глава трета не се прилагат за юридическите лица с нестопанска цел, 

определени за извършване на дейност в частна полза. 
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Цел на дейност 

 Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на 

техните цели. 

 Ограничения в дейността и средствата за постигане целите на юридическите лица с 

нестопанска цел могат да се определят само със закон. Юридическите лица с 

нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е 

свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват 

прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. 

Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на 

юридическото лице с нестопанска цел. 

 Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се 

подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния 

вид стопанска дейност. 

Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба. 

Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и 

чуждестранни юридически и дееспособни физически лица 

Видове юридически лица с нестопанска цел 

Сдружения 

Учредяване 

Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за 

осъществяване на дейност с нестопанска цел. 

 Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се 

учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица. 

Съдържание на устава 

Учредителите приемат устав, който трябва да съдържа: 
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1. наименованието; 

2. седалището; 

3. целите и средствата за тяхното постигане; 

4. определянето вида на дейност съгласно ; 

5. предмета на дейност; 

6. органите на управление; 

7. клоновете; 

8. правомощията на органите на сдружението; 

9. правилата относно начина на представляване на сдружението; 

10. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за 

уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството; 

11. срока, за който е учредено сдружението; 

12. реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски; 

13. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на 

кредиторите. 

Органи 

 Върховен орган на сдружението е общото събрание. Управителен орган на 

сдружението е управителният съвет. 

Общо събрание 

Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е 

предвидено друго. 

Права на общото събрание 

 Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. приема други вътрешни актове; 
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3. избира и освобождава членовете на управителния съвет; 

4. приема и изключва членове; 

5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

6. взема решение за участие в други организации; 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

9. приема бюджета на сдружението; 

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

11. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

13. взема и други решения, предвидени в устава. 

 Определени права не могат да се възлагат на други органи на сдружението. 

 Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 

Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, 

устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред 

общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов 

орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година 

от датата на вземане на решението. 

 Споровете по  могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението 

от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок 

от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

Управителен съвет 

Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на сдружението. 

Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на 
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управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на 

управителния съвет се избират за срок до пет години. 

Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, 

че председателят се избира от общото събрание или друг орган на сдружението. 

По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се 

изпълняват и от едно лице - управител. 

Правомощия на управителния съвет 

 Управителният съвет: 

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове; 

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 проект за бюджет; 

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 

включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 

7. определя адреса на сдружението; 

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в 

правата на друг орган; 

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 

Фондации 

Учредяване 

 Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, 

с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. 
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За учредяване на фондацията приживе е необходимо актът да бъде с нотариално 

заверени подписи. 

 Когато се прехвърлят вещни права върху недвижим имот, учредителният акт се вписва 

от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. 

 Имуществото, предоставено с учредителния акт, се счита за имущество на фондацията 

при нейното възникване от датата на извършване на учредителния акт приживе или на 

откриване на наследството по случай смърт. 

 Учредителят има право да отмени учредителния акт до възникване на фондацията, 

като това право не преминава върху наследниците. 

Съдържание на учредителния акт 

В учредителния акт се посочва: 

1. наименованието; 

2. седалището; 

3. целите; 

4. видът на дейност съгласно; 

5. предоставеното имущество; 

6. органите на фондацията; 

7. клоновете; 

8. правилата относно правомощията на органите; 

9. правилата относно начина на представляване; 

10. срокът, за който е учредена фондацията. 

 За да има действие учредителният акт, следва да бъдат спазени посочените изисквания 

Искането за вписване се прави от учредителя или овластено от него лице или орган, 

изпълнителя на завещанието, наследника или от някое от лицата, които биха се 

ползвали от дейността на фондацията съобразно учредителния акт. 

 Ако са нужни действия за изменение или допълнение на учредителния акт и не е 

възможно те да бъдат извършени от учредителя или по установен от него или от закона 
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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. 

Органи 

 Фондацията има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен. 

Когато учредителният акт предвижда повече от един орган, правилата за общото 

събрание и управителния съвет на сдружение се прилагат съответно и за другите 

органи. 

 Органите на фондацията могат да вземат решения за попълване на състава си. Ако те 

не са в състояние да сторят това, 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 си в съответствие с волята, изразена с 

учредителния акт. 

Когато в учредителния акт не са посочени органи на фондацията, те се определят от 

окръжния съд по местоучредяването й  

 

Юридически лица с нестопанска цел за обществена полезна дейност 

Разпоредбите на този закон относно юридическите лица с нестопанска цел се прилагат 

спрямо организациите, определени за извършване на общественополезна дейност 

Съдебните и административните органи по регистрацията на юридическите лица с 

нестопанска цел отказват вписване на организациите, определени за извършване на 

общественополезна дейност, когато разпоредбите на устава или учредителният им акт 

противоречат на разпоредбите на тази глава. 

 Юридическите лица с нестопанска цел, които не са определени за извършване на 

общественополезна дейност, както и тези, на които е отказано вписване могат да 
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продължат да осъществяват дейност в личен интерес на членовете си или на 

определени лица. 

Определяне на извършваната дейност 

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на 

общественополезна дейност, разходват имуществото си за: 

1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, 

здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или 

физическата култура; 

2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от 

грижи; 

3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; 

4. защитата на човешките права или на околната среда; 

5. други цели, определени със закон. 

(2) Чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел може да осъществява 

общественополезна дейност чрез негов клон в страната при условията на този закон. 

(3) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на 

общественополезна дейност, следва да заявят за вписване в централния регистър 

обстоятелствата в двумесечен срок от вписването на определянето в съдебния регистър. 

Органи 

 Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност има колективен върховен орган и управителен орган. 

Колективният орган на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност взема решенията си по реда на чл. 32, ал. 4. 

Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за 

осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър при 

Министерството на правосъдието, подлежат на независим финансов одит при 

условията на Закона за счетоводството 
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Централен регистър 

Вписване в централния регистър 

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност трябва да представят заявление за вписване в централния регистър при 

Министерството на правосъдието. 

Към заявлението се прилагат: 

1. препис от съдебните решения по регистрацията; 

2. удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по 

регистрацията; 

3. декларация за наличието на обстоятелствата по чл. 38-41, както и за дължимите 

данъци, такси, мита и други публични вземания; 

5. правилата и редът за извършване на общественополезна дейност. 

 Министърът на правосъдието приема правилник за устройството и реда на работата и 

воденето на регистъра и утвърждава образци на представяните пред него документи. 

Министърът или оправомощено от него лице вписва заявените обстоятелства с 

мотивирано решение незабавно. Когато е необходимо да се представят допълнителни 

доказателства или да се отстранят недостатъци по представените документи, 

вписването се извършва след изтичане на предоставения срок за допълнения и 

изменения в подаденото заявление. 

 Вписването в регистъра се отказва, ако юридическото лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност не е вписано от компетентния съд като 

юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност или 

ако неговата дейност противоречи на закона. Налице е мълчалив отказ за вписване, ако 

то не бъде извършено в 14-дневен срок от заявяването му. 

 Изричният или мълчаливият отказ за вписване подлежи на обжалване в 14-дневен срок 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 Влезлите в сила откази се съобщават служебно на съда по седалището на 

юридическото лице с нестопанска цел и на органите на Националната агенция за 

приходите. 

 На вписване подлежат и промените в обстоятелствата . 

Правата на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност да ползват облекчения по настоящия закон възникват от 

датата на вписване в централния регистър. Вписаното обстоятелство се счита известно 

на третите лица от деня на вписването, като последното се съобщава служебно на съда 

по седалището на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност и на органите на Националната агенция за приходите. 

Централният регистър е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от 

съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване. 

Правилата за публичност на централния регистър се прилагат съответно, когато в друг 

регистър се вписват обстоятелства по този закон. 

Централният регистър издава месечен бюлетин, в който се публикуват вписаните 

юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, 

отказите и заличените вписвания, както и се обявява информация съобразно 

Правилника за дейността на централния регистър. 

Процедурата по вписване в централния регистър, публикациите, обявяването на 

информацията и обжалването на отказите за вписване са освободени от заплащане на 

държавни такси. 

 

 

Използвани източници: 

 

1. Търговски закон на Република България 


