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А. Въведение 

На 9 април 2014 г. Европейската комисия представи предложение за директива относно 

едноличните дружества с ограничена отговорност. Целта на предложението е да бъдат 

улеснени всички потенциални учредители на дружества, и по-специално на малки и 

средни предприятия (МСП), да учредяват дружества в чужбина с цел насърчаване на 

предприемачеството и стимулиране на растежа, иновациите и създаването на работни 

места в ЕС.  

Съгласно оценката на въздействието едва 2 % от МСП инвестират в чужбина чрез 

създаване на нови предприятия. Причините за това включват различията в 

националните законодателства, в частност разликите в дружественото право на 

национално равнище, както и липсата на доверие в чуждестранните дружества сред 

клиентите и бизнес партньорите. По тази причина повечето предприятия предпочитат 

да учредяват дъщерни дружества в чужбина, като предимството е, че се предоставя 

гаранция на клиентите, че имат работа с национално дружество. При все това 

учредяването на дъщерно дружество в чужбина означава голяма административна 

тежест и значителни преки и непреки разходи. 

Предложението за статут на Европейското частно дружество с ограничена отговорност 

(Societas Privata Europaea , „SPE“)1 имаше за цел да се улеснят трансграничните 

дейности на МСП чрез създаването на нов вид транснационално европейско дружество. 

Въпреки това, невъзможността да се постигне в Съвета изискваното от Договора 

единодушие накара в крайна сметка Комисията да оттегли предложението си и да 

обяви, че вместо него ще представи алтернативно предложение, в което се разглеждат 

някои от проблемите, установени във връзка със SPE2.  

 

Б. Общи съображения 

Предложението на Комисията беше посрещнато с критика от страна на някои социални 

действащи лица. Решението на докладчика за работен документ преди изготвянето на 

доклада беше внимателно обмислено. 

Обсъждането в комисията по правни въпроси (JURI) след представянето на 

инициативата на Комисията показа различни мнения по проекта и много съмнения във 

връзка с осъществимостта му, включително за наличието на европейска добавена 

стойност. 

Поради това и като проява на отговорността на докладчика изглежда разумно да се 

проверят, преди изготвянето на доклада, свързаните с проекта обстоятелства, така 

както бяха обсъдени в комисията по правни въпроси. 

                                                 
1  Предложение за Регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество, COM(2008) 

396 окончателен. 
2  Оттеглянето на предложението за SPE е обявено в приложението към съобщението, озаглавено 

„Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT):  Резултати и следващи стъпки“, 

COM(2013) 685, 2.10.2013 г.  
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Без да се поставя за цел изчерпателност, става въпрос да се проучат най-спорните 

въпроси и да се посочат възможни решения. 

 

В. Европейска добавена стойност на предложението 

Съгласно работната програма на Комисията за 2015 г., озаглавена  „Ново начало“,  

„гражданите очакват ЕС да се превърне в реална промяна по отношение на основните 

икономически и социални предизвикателства, пред които сме изправени: висока 

безработица, слаб растеж, високо ниво на публичния дълг, дефицит на финансиране и 

липса на конкурентоспособност на световния пазар. Те също така искат по-малко 

вмешателство на ЕС в случаи, когато държавите членки са по-добре подготвени да 

реагират по подходящ начин на национално и регионално равнище.“  

Въпросът, който трябва да си зададем, след като разгледаме и обсъдим настоящия 

работен документ, е дали настоящото предложение може да е от значение за работните 

места, растежа и инвестициите и да носи осезаеми ползи за гражданите.  

 

Г. Основни елементи на предложението 

I. Естество и правно основание 

Предложението се състои от две отделни части: първата включва набор от мерки за 

координиране, които трябва да се прилагат за всички еднолични дружества с 

ограничена отговорност, съществуващи в държавите членки, и за SUP (Societas Unius 

Personae). Това са разпоредбите на Директива 2009/102/ЕО1 с някои изменения. Втората 

част се отнася за SUP. 

Въпреки че споделя същата цел като SPE, предложението за SUP се отклонява от 

стремежа за създаване на транснационално европейско дружество чрез регламент. 

Предложението за SUP задължава държавите членки, чрез директива, да включат в 

националното си законодателство нова форма на еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с хармонизирани изисквания за учредяване и оперативни изисквания, като 

оставя на националното законодателство всички аспекти, които не са предвидени в 

директивата. Следователно SUP е национално дружество. 

Докладчикът е наясно с полемиката около избраното от Комисията правно основание. 

Въпреки това, с оглед на целта на предложението „да се улеснят трансграничните 

дейности на МСП и създаването на еднолични дружества като дъщерни дружества в 

други държави членки чрез намаляване на разходите и административната тежест, 

свързана с учредяването на тези дружества“ и „наличието на хармонизирана 

нормативна уредба, регулираща създаването на еднолични дружества, включително 

създаването на единен образец на учредителен акт, за да се допринесе за постепенното 

                                                 
1  Директива 2009/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. в областта на 

дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия). 

Директива 2009/102/ЕО се отменя след приемането на  Директивата за SUP. 
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премахване на ограниченията върху свободата на установяване по отношение на 

условията за създаване на дъщерни дружества на територията на държавите членки и да 

се доведе до намаляване на разходите“ (съображения 7 и 8), докладчикът счита, че са 

изпълнени условията, определени в член 50, параграф 1 и параграф 2, буква е) от 

ДФЕС.  

 

II. Предмет (член 1) 

Докладчикът, след като анализира проектостановището на комисията по вътрешния 

пазар и защита на потребителите и оценката на въздействието на Комисията, си задава 

въпроса дали не би било по-разумно да се стесни приложното поле до малките и 

средните предприятия (МСП), както са определени в Директива 2013/34/ЕС1, тъй като 

те са изправени пред най-големи трудностите, когато се установят в различни държави 

членки.  

 

III. Разделяне на седалището и централната администрация или основното 

място на стопанска дейност (член 10) 

Възможността за установяване в различни държави членки на седалището и мястото на 

стопанска дейност поражда съмнения относно риска от търсене на най-благоприятната 

правна система от страна на дружества, които се стремят да избегнат, наред с 

останалото, участието на работници в управителните съвети, или желаят да се 

възползват от по-малко строги фискални режими или режими на социална закрила. 

Докладчикът е на мнение, че уреждането на разделянето или неразделянето на 

седалището и мястото на стопанска дейност е въпрос, който следва да се остави на 

националното законодателство.  

Опитът да се хармонизира един толкова чувствителен въпрос може да се счита за 

провокация към държавите да отхвърлят проекта за SUP. 

Въпреки това докладчикът предлага да се обмисли дали да се изисква или не от 

управителите да пребивават в държавата, в която е седалището. По такъв начин би било 

възможно да се управляват дружества дори само с използване на електронни средства, 

а това е и една от целите на предложението: адаптиране към изискванията на цифровата 

епоха.  

 

                                                 
1  Директива 2013/34/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните 

финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове 

предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна 

на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19). 
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IV. Единен образец на устав1 (член 11) 

Основен елемент на регистрацията онлайн е единният образец на устава, който трябва 

да включва аспектите, свързани с учредяването, акциите, дружествения капитал, 

организацията, счетоводните отчети и прекратяването на SUP. Комисията предлага 

този единен образец да се приема чрез акт за изпълнение. 

Докладчикът не е съгласен определянето на един основен елемент от предложението да 

се извършва чрез акт за изпълнение не само защото образецът остава извън контрола на 

Парламента, но преди всичко защото това не отговаря на условията на член 291 от 

ДФЕС. Въпреки че е наясно, че бъдещите изменения на образеца ще изискват 

използването на обикновената законодателна процедура, докладчикът подкрепя 

включването на образеца в приложението към директивата. 

 

V. Регистрация онлайн (член 14) 

В предложението се изисква от държавите членки да позволят  регистрацията на 

новоучредени SUP да може да бъде извършена по електронен път, без да е необходимо 

учредителят да се явява пред орган в държавата членка на регистрация. 

Няма съмнение, че тази процедура, която вече съществува в някои държави членки, 

значително ще опрости процеса на регистрация и ще намали разходите по 

учредяването. Докладчикът изразява загриженост обаче поради липсата на правна 

сигурност, тъй като не се изисква участие на нотариус или физическото присъствие на 

съответния учредител, както и че тази система може да бъде използвана за незаконни 

цели, като изпиране на пари или отклонение от данъчно облагане. 

Този риск може да бъде намален, ако държавите членки установят безопасни правила, 

чрез електронен подпис или участие на длъжностно лице, за проверка на 

самоличността на учредителя, без да се засяга възможността за регистрация онлайн 

като цяло.  

Докладчикът счита също така, че следва да се позволи на дадена държава членка да не 

признава чуждестранна електронна идентификация, която не отговаря на изискванията 

на Регламент (ЕС) № 182/20112. 

По този член се счита, че предложеното изменение 22 към проектостановището на 

IMCO отразява едно възможно решение, което би включило двата различни модела за 

регистрация, съществуващи в държавите членки3.  

                                                 
1  На испански език в предложението се посочва  неправилно „учредителен акт“, докато в действителност 

става въпрос за устава. 
2  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за електронната 

идентификация и удостоверителните услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна 

на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73). 
3  Точността на данните, идентичността и автентичността на документите са от особено значение за 

гарантиране на сигурността на националните регистри и учредяването онлайн. Държавите членки следва 
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VI. Дружествен капитал от 1 евро (член 16) 

Дружественият капитал на SUP е най-малко 1 евро. В държавите членки, в които еврото 

не е национална валута, дружественият капитал се равнява най-малко на една единица 

от съответната валута на тези държави членки. 

Докладчикът, който следва правната традиция, според която дружественият капитал е 

гаранция за кредиторите, е загрижен относно тази разпоредба, особено във връзка със 

задължението за дадено SUP да заделя законови резерви. Предложението „компенсира“ 

тази липса на капитал със серия гаранции за ликвидност, необходими, за да се даде 

възможност за разпределение на дивиденти: доказателство за балансираност на 

бюджета и декларация за доказване на платежоспособност. 

Докладчикът счита, че едно възможно решение би било да се даде възможност на 

държавите членки, които желаят това, да налагат задължение за заделяне на резерви.    

 

Д. Заключение 

Докладчикът е убеден в потенциала на предложението на Комисията като двигател на 

растежа и създаването на работни места. В настоящия момент, когато Съюзът все още 

не се е възстановил от кризата, насърчаването на предприемачеството чрез намаляване 

на административната тежест и разходите е от съществено значение.  

Докладчикът също така осъзнава риска потенциалните ползи от тази нова форма на 

дружество да останат силно ограничени, ако бъдат увеличавани вариантите, оставени 

на държавите членки. Поради тази причина той се застъпва за хармонизация, 

необходима за запазване на европейската добавена стойност, която обосновава проекта.  

Докладчикът приканва докладчиците в сянка и изобщо всички членове на ЕП да 

продължат дискусиите и да намерят съвместно приемливи решения, за да не бъде 

загубена тази последна възможност да се установи хармонизирана правна рамка за 

създаването на малки и средни предприятия, улесняваща трансграничната дейност и 

намаляваща разходите и административната тежест. 

Тъй като Програмата в областта на цифровите технологии е приоритет за Комисията 

през следващите пет години, адаптирането на начина за учредяване на предприятия към 

цифровата епоха е неизбежно. 

Във всеки случай става въпрос за обединяване на модерността и облекчаването на 

                                                                                                                                                         
да могат да запазват някои правила относно проверката на процеса на регистрация, за да осъществяват 

контрол на законността на самоличността на учредителя или на негов представител и на документите, 

представени за регистрация, включително участието на нотариуси или адвокати, при условие че цялата 

процедура за регистрация може да бъде извършена по електронен път и от разстояние. Държавите членки 

следва ясно да установят национални изисквания за процедурата за електронна идентификация онлайн 

на своята интернет страница за регистрация. 
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административните формалности и бюрокрацията с необходимите правни гаранции. 


