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ответно на надзорния и управителния съвет, за вреди, 
причинени на дружеството. 

акционерното дружество се управлява и представлява 
от управителен.съвет, който извършва своята дейност 
под контрола на надзорен съвет. членовете на управи-
телния съвет се избират от надзорния съвет, който 
определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по 
всяко време. едно лице не може да бъде едновременно член 
на управителния и на надзорния съвет на дружеството. 
Броят на членовете на управителния съвет е от 3 до 9 
души и се определя в устава. 

Отношенията между дружеството и член на управи-
телния съвет се уреждат с договор за възлагане на управление-
то. Договорът се сключва в писмена форма от името на 
дружеството чрез председателя на надзорния съвет или 
чрез упълномощен от него член. 

надзорният.съвет не може да участва в управлението 
на дружеството. Той представлява дружеството само в 
отношенията с управителния съвет. 

При едностепенната.система дружеството се упра-
влява и представлява от съвет.на.директорите. Той се 
състои най-малко от три, но не повече от девет лица. 
Съветът на директорите приема правила за работата си 
и избира председател и заместник-председател от своите 
членове. Събира се на редовни заседания най-малко веднъж 
на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на 
дружеството. Възлага управлението на дружеството на 
един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду 
неговите членове, и определя възнаграждението им.

изпълнителните.членове.(изпълнителните.директо-
ри) са по-малко от останалите членове на съвета. Всеки 
от изпълнителните членове докладва незабавно на предсе-
дателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които 
са от съществено значение за дружеството. Отношени-
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ята 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 до-
говор, който се сключва от името на дружеството чрез 
лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите 
или от едноличния собственик.

а6. Командитно дружество с акции
се образува с договор, като за вноските на ограничено 

отговорните съдружници се издават акции. Броят на 
ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-
малък от 3.

Органите за управление на командитното дружество 
с акции са като на акционерното дружество по едносте-
пенната система. съветът.на.директорите се състои 
от неограничено отговорните съдружници. В Общото 
събрание право на глас имат само ограничено отговорните 
съдружници. неограничено отговорните съдружници, дори и 
когато притежават акции, участват само със съвещателен 
глас. компетентността на Общото събрание се определя в 
устава. но основно Общото събрание разглежда и решава 
искания на ограничено отговорни съдружници за извършване 
проверка на дейността на дружеството.

Б..изисквания.към.позицията.„управител“.

От изброените специфики на различните видове дру-
жества може да се очертаят и някои общи изисквания към 
лицето управител/ръководител. Това може да бъде само 
физическо.лице. Основание за това е характерът на функ-
циите и задълженията, които той трябва да изпълнява в 
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това си качество. В този смисъл от съществено значение е 
и следващата характеристика – да е дееспособно физическо 
лице. което означава, това лице да има право чрез лични 
действия да придобива или да се отказва и дори да губи 
права и да поема задължения. Обичайно под дееспособност 
се разбира възможността на едно лице да сключва самос-
тоятелно сделки.

Освен тези най-общи изисквания законът въвежда и 
някои доста конкретни.ограничения. Така например, не 
може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, 
или лице, което е било управител, 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. не може да 
бъде управител и лице, което е било управител, член на 
управителен или контролен орган на дружество, за което 
е било установено с влязло в сила наказателно постановле-
ние неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване 
на определените му нива от запаси по Закона за запасите 
от нефт и нефтопродукти. Освен от Търговския закон 
множество специални закони предвиждат, че едно лице не 
може да бъде едновременно управител на търговско дру-
жество и адвокат, управител на търговско дружество и 
нотариус, управител на търговско дружество и назначен 
на трудов договор държавен служител и т.н.

интересно.е, че в законодателството няма кон-
кретни изисквания за образователен ценз към уп-
равителите на търговските дружество. По инди-

ректен път може да се стигне до извода, че той следва да 
има поне основно образование (доколкото в страната ни 
образованието до 16-годишна възраст е задължително), но 
конкретно изискване липсва. изключение от това правило 
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Г..Форми.на.представителство.и.техните.специфики

често срещана практика е едно търговско дружество 
в отношенията си с трети лица, участващи в търговския 
оборот, да се представлява и от фигури, различни от 
„управител“. В зависимост от тяхното предназначение и 
функция законът е регламентирал и съответни различни 
правомощия. 

най-общо казано понятието „правомощия“ може да се 
дефинира като права, които си задължен да упражняваш. 
Съответно, стъпвайки на елемента на задължителност в 
това понятие, следва да се има предвид, че неправилното, 
неправомерното или дори ненавременното упражняване на 
правомощията винаги е скрепено със санкция. естествено 
нейният характер е различен и зависи от обема и степен-
та, в която се засягат обществените отношения и/или 
правата и интересите на засегнатите страни.

г1. Управителят организира и ръководи дейността на 
дружеството съобразно закона и решенията на Общото 
събрание. Правомощията му в отношенията с външните 
субекти се свеждат, най-общо казано, до представителство 
на дружеството. Следва да се има предвид, че става въпрос 
както за частноправни субекти, така и за публичноправни, 
каквито например се явяват данъчните, осигурителните 
и други държавни институции. Той може да сключва не-
ограничено всякакви сделки, като обаче се отчете, че за 
част от тях е предвидено изискването за предварително 
съгласие от страна на Общото събрание на съдружниците. 
Пример са сделки, с които се придобиват или отчуждават 
недвижими имоти, или се учредяват ограничени вещни 
права (право на ползване, право на строеж). Такава е и 
ситуацията, свързана например с банковите кредити и с 
учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството.

негово правомощие е и да защити правата и интере-
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което трябва да вземе не друг, а именно собственикът/
собствениците на този капитал. 

Правомощията, които има управителят в тези хипоте-
зи, са единствено да направи предложение за съответната 
стъпка – да се разпредели или не натрупаната печалба и/или 
да се запази, увеличи или намали капиталът на дружество-
то, и да извърши формалните действия по законосъобразно 
прилагане в практиката на приетите от собствениците 
на капитала решения.

към тази група може да се отнесат и решенията дали 
да се правят допълнителни парични вноски от съдружни-
ците. В този случай управителят е този, който трябва да 
информира съдружниците за нуждата, да предложи размера, 
но единствено и само съдружниците могат да решат, дали 
искат да дадат допълнителни средства на дружеството 
поради възникнала нужда, или не;

д3. да взема решения за откриване и закриване на клонове и 
участие в други дружества – всяко едно от тези действия 
е свързано със сериозни капиталовложения и постъпки, 
от които като резултат се явява създаването на една 
самостоятелна част в структурата на съществуващото 
дружество, което да може да оправдае вложенията в свое-
то създаване. Това значимо по своите мащаби начинание 
следва да бъде възприето именно от притежателите на 
капитала, защото именно те ще са тези, които биха по-
несли евентуалните финансови последици от неуспешното 
функциониране на клона на това предприятие.

Сходна е ситуацията и при придобиването на участие в 
други дружества. Законът не прави разлика между вида на дру-
жеството, в което ще се участва – дали то е капиталово, 
или не. Логичното обяснение за това е, че като съдружник 
в ново дружество дружеството ще поеме отговорността 
към евентуалните му задължения до размера на дяловото 
си участие, със своя ресурс, който е предоставен от съ-



43

Глава първа. Форми на управление на търговски субекти. Кой може да бъде управител на фирма...

дружниците, или е натрупан в резултат на оперирането 
с този ресурс. единствено и само съдружниците са тези, 
които следва да имат правото да решат как и дали да 
бъде използван предоставеният от тях капитал за нови 
начинания, които сами по себе си представляват поемане 
на търговски риск.

д4. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недви-
жими имоти и вещни права върху тях – обичайно този тип 
имоти са със значителна стойност, освен това те са бавно 
амортизируем актив и често са свързани с възможността 
дружеството да реализира спокойно и независимо своята 
дейност. наличието им сред активите на едно дружество 
говори на кредиторите за стабилност и надеждност, тъй 
като освен другите функции, недвижимите имоти предста-
вляват и добро обезпечение на евентуални вземания. Всички 
тези характеристики правят недвижимите имоти и вещни-
те права върху тях (а именно 1. право на ползване – правото 
да се използват определени вещи или вещ и да се получават 
добивите от тях, без да се променят съществено; 2. сервитут-
ни права – при тези права винаги е налице един господстващ 
и един служещ имот. Собственикът на господстващия 
имот може да си служи със служещия с оглед използването 
на своя имот. Пример е правото на преминаване; 3. право 
на надстрояване и пристрояване – дава възможност на неговия 
носител да надстрои или пристрои съществуваща сграда и 
да стане собственик на надстроеното или пристроеното) 
значими за патримониума на едно дружество. 

Следва да се спомене, че ипотеката по своята правна 
природа не.е.вещно.право, тъй като тя не дава възмож-
ност за упражняване на фактическа власт върху вещта. 
Макар ипотеката да трябва да се приема като вещно 
обезпечение, с оглед сигурността на правните сделки и 
обществените отношения, както и предотвратяване на 
евентуални злоупотреби, кредитните институции оправда-
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управителя. Съгласно текстовете на закона за приемането 
на такова решение е достатъчно обикновено.мнозинство. 
Това обаче не препятства възможността в дружествения 
договор съдружниците да решат нещо различно, но вина-
ги само в посока увеличаване на мнозинството. Подобна 
стъпка не може да се приеме за препоръчителна, тъй като 
на практика по-високото мнозинство би затруднило при-
емането на решението. 

Важно е да се има предвид, че при предявяване на 
евентуален иск срещу управител без наличието на 
протокол от надлежно проведено ОС (протокол-

решение на едноличния собственик на капитала) с надлеж-
но взето решение за предявяване на иск срещу управителя, 
с оглед конкретни негови действия/бездействия, довели до 
нанасянето на вреди на дружеството, много трудно би 
могло да се реализира един успешен съдебен процес.

Другата много важна основа за успешното провеждане 
на този съдебен процес е наличието на точно очертани 
отношения между дружеството и управителя, регламен-
тирани в договора за управление и контрол.

Въпросът с отговорността на управителя има из-
вестни нюанси в зависимост от вида на дружеството (с 
ограничена отговорност или акционерно), отношението 
на управителя с него (просто управител – трето лице или 
съдружник, избран за управител от ОС) и т.н. 

управителят.–.трето.на.дружеството.лице

Така например, когато управителят е трето на друже-
ството лице (обикновено когато съдружниците са много 
или са юридически лица), отношенията са подробно уредени 
в договора за възлагане на управлението. В него се разписват 
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освен правата и задълженията на страните, така и възмож-
ността за търсене на отговорност от управителя за при-
чинени от него вреди на дружеството и/или за заплащане на 
неустойка от негова страна при настъпването на точно 
дефинирани негативни за дружеството обстоятелства.

управителят.–.един.от.съдружниците

По-хлъзгав е въпросът с отговорността на управителя 
в хипотезата, когато за такъв е избран един от съдружни-
ците. Това е обичайна практика за дружествата с ограни-
чена отговорност, които са собственост на по-тесен кръг 
съдружници (това са значителната част от действащите 
дружества в страната). За да има правата да управлява и 
представлява дружеството, в което е съдружник, съот-
ветният съдружник трябва с изрично решение на ОС да 
бъде избран и назначен за управител и съответно той да 
приеме този факт. естествено фактът, че управителят 
е едновременно и съдружник, е от съществено значение за 
предприемането на действия по търсене на съответната 
на управленската му функция отговорност. В тази хипо-
теза, особено ако съдружникът притежава значителен дял 
от капитала на дружеството, е възможно реализирането на 
управленската отговорност да бъде блокирана. Причина за 
това е, че не е налице норма, която да блокира правото на 
глас на съдружник, който се намира в конфликт на интере-
си, каквато е тази хипотеза (при аД е предвидена такава 
възможност съгласно чл. 229 от ТЗ – Акционер или негов 
представител не може да участвува в гласуването за предявяване 
на искове срещу него и предприемане на действия за осъществяване 
на отговорността му към дружеството). 

Трябва да се подчертае, че в този случай управленска-
та отговорност по никакъв начин не носи последици към 
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ГлаВа.пета
наКазателна.отГоВoрност..

на.упраВителя

както е добре известно, позицията на управителя е 
свързана с множество възможности за извършване на най-
различни сделки и други действия, имащи за цел да доведат 
до генериране на печалба за управляваното дружество. В 
този случай обаче законодателят е преценил, че целта не 
оправдава средствата, и е предвидил освен права и задъл-
жения, съответно и отговорности за управителя. 

както се видя от изложеното в предходните глави, той 
отговаря пред собствениците на капитала, но доколкото 
техните действия са част от обществените отношения 
в търговския оборот, за държавата е особено важно тези 
отношения да са спокойни и константни. Поради тази 
причина е предвидена и възможността управителят да 
носи наказателна отговорност в определени случаи. 

Важно е да се има предвид, че наказателната от-
говорност е често от сферата на наказателното 
право, което обичайно е далеч от търговскоправ-

ната сфера, където оперират управителите на търговски-
те дружества. 
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изпаднало в неплатежоспособност, които не са подали 
молба по чл. 626, ал. 1 от ТЗ в 30-дневен срок за откриване 
на производство по несъстоятелност, е:

 9 имуществена и 
 9 наказателна. 

2..имуществена.отговорност.на.управителите

имуществената отговорност на управителите е 
предвидена в чл. 627 от ТЗ. Съгласно тази норма при не-
изпълнение на задължението за заявяване управителите/
ликвидаторите отговарят солидарно с дружеството пред 
кредиторите за вредите, причинени от забавата в обявя-
ването на настъпилата неплатежоспособност по надлеж-
ния ред. Това е така, защото задължението за подаване на 
молба за откриване на производство по несъстоятелност 
е предвидено с оглед охраняване на имуществото, което 
ще послужи за маса на несъстоятелността. При своевре-
менното откриване на производство се постановява 
общ запор и възбрана и се назначава синдик, най-вече с цел 
съхраняване на активите в имуществото, от които да 
се удовлетворят кредиторите, и с цел преустановяване 
натрупването на задължения към нови кредитори, които 
да конкурират кредиторите със съществуващи вземания 
към началната дата на неплатежоспособността. 

Задължението за подаване на молба за откриване на 
производство по несъстоятелност на теория няма за цел 
да извади от търговския оборот неплатежоспособното 
дружество, защото дори и при открито производство по 
несъстоятелност то продължава своята дейност и може.
да.сключва.сделки,.но.с.разрешение.на.синдика. 
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които регулират търговския оборот и функционирането 
на търговските дружества.

а..закон.за.търговския.регистър.и.регистъра.на.
юридическите.лица.с.нестопанска.цел.(зтррЮлнц)

Хронологично погледнато, след като бъде избрано за упра-
вител, за лицето веднага възниква задължението да организира 
вписването на това обстоятелство в търговския регис-
тър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  
(ТррюЛнЦ). В него задължително се обявяват актове, кои-
то се отнасят до търговците, клоновете на чуждестранни 
търговци, юридическите лица с нестопанска цел и до клоно-
вете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, 
за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване 
(за търговските дружества те са предвидени в ТЗ и ЗСч.). 
Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоя-
телства или да представи актове в търговския регистър (в 
частност управителят), трябва да извърши това в 7-дневен.
срок от.настъпването.на.обстоятелството, съответно 
от приемането на акта. Лице, което е задължено, но не заяви 
вписване на такова обстоятелство или акт в определения 
от закона срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. 

Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз осно-
ва на заявление по образец. Заявлението и приложенията към 
него се подават задължително на български език. изключение 
от това правило е, че документите може да се представят 
и на всеки от официалните езици на европейския съюз, но 
в този случай се представят заедно със заверен превод на 
български език. 

агенцията по вписванията, която администрира  
ТррюЛнЦ, определя за всяко вписано в него образувание, 
единен.идентификационен.код.–.еиК. 
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Г..данъчни.закони

Освен счетоводния съществено значение имат и при-
ложимите данъчни закони, които освен че са много, са и 
често променящи се, което прави навлизането в техните 
детайли времеемко и ненужно. Все пак и при тях същест-
вуват някои основни принципи, чиято промяна се допуска 
много рядко. 

 9 Съгласно ЗДДС
Така например, с данък.върху.добавената.стойност 

се облагат: 
1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга; 
2. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с мяс-

то на изпълнение на територията на страната, извършено 
от регистрирано по ЗДДС лице или от лице, за което е 
възникнало задължение за регистрация; 

3. всяко възмездно вътреобщностно придобиване на 
нови превозни средства с място на изпълнение на тери-
торията на страната; 

4. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с 
място на изпълнение на територията на страната на 
акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено 
лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е 
регистрирано по този закон; 

5. вносът на стоки и това е така, откакто е приет 
самият закон. Данъчно задължено лице е всяко лице, което 
извършва независима икономическа дейност, без значение от 
целите и резултатите от нея. независима икономическа 
дейност е дейността на производители, търговци и лица, 
предоставящи услуги. независима икономическа дейност е 
и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие 
срещу възнаграждение, включително експлоатацията на 
материално и нематериално имущество с цел получаване 
на редовен доход от него. 




