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Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

едноличните дружества с ограничена отговорност 
 

 

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

едноличните дружества с ограничена отговорност. 

 

През октомври 2014 г. на докладчика беше възложено да изготви доклад от името на 

комисията по правни въпроси. Първата размяна на мнения, която се състоя в началото 

на декември 2014 г., разкри наличието на силна съпротива срещу проекта от страна на 

някои парламентарни групи и повдигна сериозни съмнения относно неговата 

осъществимост. 

 

Съответно докладчикът изготви работен документ, в който разгледа най-спорните 

въпроси и насърчи докладчиците в сянка да продължат дискусиите и да намерят 

взаимно приемливи решения. Работният документ, представен през февруари 2015 г., 

беше посрещнат с интерес, но не постигна целта си да стимулира разглеждането на 

алтернативни решения. 

 

Впоследствие докладчикът отдели голям брой часове за изучаване на предложението и 

за изслушване на позициите на различните участници: стопанските среди, 

профсъюзите, академичните среди и органите на държавите членки. Освен това той 

проведе няколко заседания с докладчиците в сянка. 

 

Становището на комисията по заетост и социални въпроси на Парламента, в което 

предложението на Комисията се отхвърля без да се посочват каквито и да било мотиви, 

илюстрира идеологическия характер на дискусията, свързана с едноличните дружества. 

 

От своя страна комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите осъществи 

отлична работа в областта на своята компетентност и успя, полагайки големи усилия, 

да събере необходимото мнозинство за приемане на препоръка. 

 

Докладчикът е убеден в потенциала на предложението като инструмент, който ще 

улесни учредяването на дружества, извършващи трансгранична дейност, но не е 

съгласен с условията, предложени от Европейската комисия, които според някои 

предоставят възможност за злоупотреби с едноличните дружества, нито с условията, 

предвидени в общия подход, приет от Съвета на 28 май 2015 г., който представлява 

стъпка в правилната посока, но не е достатъчен, тъй като принципът на субсидиарност 

се прилага за толкова много от елементите, че добавената стойност, съдържаща се в 

предложението, на практика се заличава. 

 

Настоящият втори работен документ съдържа конкретни решения, които 

благоприятстват учредяването на трансгранични дружества, като същевременно се 

запазват необходимите правни гаранции. Освен това в текста се предвижда достатъчно 

високо равнище на хармонизиране, за може директивата да „улеснява живота на 

гражданите и дейността на предприятията, опростява правната рамка, намалява 

регулаторната тежест в рамките на единния пазар и засилва регулаторната 
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предвидимост“.1 

 

Докладчикът се обръща към докладчиците в сянка, някои от които официално са 

поискали предложението да бъде върнато за преразглеждане в Комисията, с молба този 

път наистина да разгледат и дадат конкретен отговор на решенията, предложени с оглед 

на преодоляването на техните резерви. 

 

Този втори работен документ не се ограничава до предлагането на решения на 

установените проблеми, а конкретните решения се анализират, за да се провери дали те 

са подходящи за започване на официалната процедура. 

 

След разискването, в което докладчикът ще участва скромно, но решително, ще бъдем 

в състояние да приемем подходящото решение, след като бъдат изслушани 

политическите групи и Комисията. 

 

 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно едноличните дружества с ограничена отговорност 

като имат предвид, че: 

 

(1) С 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 отговорност2 беше дадена възможност на отделните 

търговци да работят при ограничена отговорност в целия Съюз. 

(2) Част I от настоящата директива включва разпоредбите на Директива 

2009/102/ЕО по отношение на всички еднолични дружества с ограничена 

отговорност. В нея се изисква, че ако всички дялове бъдат придобити само от 

едно лице, държавата членка следва да гарантира, че това обстоятелство, 

заедно със самоличността на едноличния собственик на капитала, се 

отбелязва в преписката или се вписва в централния, търговския или 

дружествения регистър (по-долу „регистъра“), съгласно посоченото в 

член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 2009/101/ЕО, или се вписва в регистър, 

воден от дружеството и достъпен за обществеността. 

(2a) За да се гарантира високо ниво на прозрачност, решенията, които се вземат 

от едноличния собственик на капитала на едноличните дружества, 

упражняващ правомощията, предоставени му от общото събрание, се 

отразяват в протокол и се съхраняват в продължение на най-малко пет 

години. Държавите членки следва да могат да предвиждат, че протоколите 

се съхраняват в защитен и достъпен електронен формат. 

                                                 
1  По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати – Програма на ЕС, COM 2015(215). 
2  ОВ L 258, 1.10.2009, стр. 20. 
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(3) Създаването на еднолични дружества с ограничена отговорност като дъщерни 

дружества в други държави членки е свързано с разходи, дължащи се на 

различните правни и административни изисквания, които трябва да се спазват в 

съответните държави членки. Тези различаващи се изисквания продължават да 

съществуват сред отделните държави членки и възпрепятстват дружествата, 

по-специално малките дружества, при установяването им и 

функционирането им на трансгранично равнище. Допълнителните 

финансови и административни тежести и разходи, свързани със 

създаването на дружества, възпрепятстват пълноценното развитие на 

дружествата в рамките на вътрешния пазар. 

(4) В съобщението на Комисията, озаглавено „Интегрирана индустриална политика 

за ерата на глобализацията – Извеждане на преден план на 

конкурентоспособността и устойчивото развитие“1, се насърчава създаването, 

растежът и интернационализацията на малките и средните предприятия (МСП). 

Това е важно за икономиката на Съюза, тъй като МСП осигуряват две трети от 

заетостта в Съюза и предлагат значителен потенциал за растеж и за създаване на 

работни места. 

(5) Подобряването на стопанската среда, особено за МСП, чрез намаляване на 

трансакционните разходи в Европа, насърчаване на клъстерите и насърчаване на 

интернационализацията на МСП бяха основните елементи на инициативата 

„Индустриална политика за ерата на глобализацията“, очертана в съобщението 

на Комисията относно стратегията „Европа 2020“2. 

(6) В съответствие със стратегията „Европа 2020“ документът „Преглед на „Small 

Business Act“ за Европа“3 подкрепя по-нататъшния напредък при превръщането 

на интелигентното регулиране в реалност, увеличаването на достъпа до пазара и 

насърчаването на предприемачеството, създаването на работни места и 

приобщаващия растеж. 

(6a) Големите и средните предприятия не се сблъскват със същите проблеми 

като малките дружества и съответно микропредприятията и малките 

предприятия би трябвало да разполагат с „ad hoc“ правни инструменти, 

които благоприятстват учредяването на дъщерни дружества в други 

държави членки. 

(7) За да се улеснят трансграничните дейности на микропредприятията и 

малките предприятия и създаването на еднолични дружества като дъщерни 

дружества в други държави членки, следва да бъдат намалени разходите и 

административната тежест, свързана с учредяването на тези дружества, като 

същевременно се гарантира ефективността на механизмите за контрол с 

оглед на борбата срещу отклонението от данъчно облагане и изпирането на 

пари. 

                                                 
1  COM(2010) 614 final, 28.10.2010 г. 
2  COM(2010) 2020 final, 3.3.2010 г. 
3  COM(2011) 78 final, 23.2.2011 г. 
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(8) Наличието на хармонизирана нормативна уредба, регулираща създаването на 

еднолични дружества, включително създаването на единен учредителен 

инструмент, ще допринесе за постепенното премахване на ограниченията 

върху свободата на установяване по отношение на условията за създаване на 

дъщерни дружества на територията на държавите членки и ще доведе до 

намаляване на разходите. 

(9) Едноличните дружества с ограничена отговорност, учредени и функциониращи 

в съответствие с настоящата директива, следва да добавят към своите 

наименования едно общо, лесно разпознаваемо съкращение – SUP (Societas 

Unius Personae). За да се отрази фактът, че SUP е специфична форма на 

дружество по силата на националното дружествено право, всяко 

дружество от този вид трябва да добави към своето наименование 

обозначение, чрез което да може да се идентифицира държавата членка на 

регистрация. 

(10) За да могат съществуващите в държавите членки традиции по отношение на 

дружественото право да бъдат спазени, на тези дружества следва да бъде 

предоставена гъвкавост по отношение на желаните от тях начин и обхват на 

прилагане на хармонизираните правила, регулиращи учредяването и 

функционирането на SUP. Държавите членки могат да прилагат част 2 от 

настоящата директива за всички еднолични дружества с ограничена отговорност 

с по-малък размер (микро- и малки предприятия) с очевидна трансгранична 

насоченост, така че всички такива дружества да могат да извършват своята 

дейност и функционират под наименованието „SUP“. Те следва да предвидят 

създаването на SUP като отделна правна форма съгласно дружественото право, 

която да съществува паралелно с други форми на едноличното дружество с 

ограничена отговорност, предвидени в националното законодателство. 

(11) Както физическите, така и юридическите лица следва да имат право да 

учредяват SUP. С оглед обаче на целта на директивата да се насърчават 

създаването, растежът и интернационализацията на малките 

предприятия, възможността за членство в микропредприятията и 

малките предприятия следва да се ограничи, когато става дума за 

юридически лица. 

(11а) Следва да бъде възможно да се забрани на дадено SUP да бъде едноличен 

собственик на капитала на друго дружество с ограничена отговорност в 

случаите на кръстосана или кръгова собственост, по-специално с цел да се 

избегнат ситуации, в които SUP косвено държи собствения си дял, или 

ситуация, при която дружества притежават дялови участия едно в друго, 

или когато повече от две дружества притежават дялови участия едно в 

друго по такъв начин, че последното дружество по веригата притежава 

единствения дял от SUP. 

(11б) Частните дружества с ограничена отговорност, които не са учредени като 

SUP, следва също да могат да се възползват от режима, приложим за SUP. 

Те следва да могат да се преобразуват в SUP, при условие че спазват 

процедурите и условията, установени от националното законодателство, и 
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при условие че докажат, че са извършвали стопанска дейност в 

продължение на най-малкото една година. 

(11в) Тъй като правната форма на SUP следва да бъде ограничена до 

микропредприятията и малките предприятия, от SUP следва да се изисква 

да се преобразуват в друга правна форма на дружество в момента, в който 

заради размера си те преминат в категорията на средните предприятия. 

(12) С цел да се гарантира, че SUP няма да се превърне в инструмент за 

заобикаляне на задълженията, свързани със защитата на работниците, е 

целесъобразно да се изисква седалището на SUP и неговото централно 

управление да бъдат в една и съща държава членка. 

(13) За да може създаването на дъщерни дружества в други държави членки да се 

улесни и разходите за него да се намалят, учредителите на SUP следва да не са 

задължени да се явят лично пред съответния регистриращ орган в държавата 

членка. Регистърът следва да бъде достъпен от всяка държава членка и 

учредителят на дружество следва да може да се възползва от съществуващите 

единични звена за контакт (за обслужване на едно гише), създадени по силата на 

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 като портал към 

националните звена за онлайн регистрация. Затова следва да е възможно 

създаването на SUP от разстояние и изцяло по електронен път. 

(13а) Онлайн регистрацията следва да не засяга избора на държавите членки за 

участието на посредници или други органи в процеса на регистрация на SUP 

с цел предоставяне на съдействие в този процес или проверка на 

законността на регистрацията, при условие че целият процес може да бъде 

извършен по електронен път. 

(13б) За да се насърчи създаването на SUP, държавите членки следва да включат 

в своето (своите) звено (звена) за онлайн регистрация на SUP линковете към 

звеното (звената) на другите държави членки за онлайн регистрация на 

SUP. Това може да бъде направено чрез линк към централен уебсайт или 

портал на ЕС, например европейския портал за електронно правосъдие, 

който съдържа линковете към всички звена за онлайн регистрация на SUP в 

държавите членки. 

(14) С цел да се гарантира високо ниво на прозрачност, всички вписани в 

дружествения регистър документи следва да бъдат публично достъпни чрез 

системата за взаимно свързване на регистрите, посочена в член 4а, параграф 2 от 

Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2. 

(15) За да се гарантира висока степен на уеднаквяване и онлайн достъпност, 

използваните при регистрацията на SUP документи следва да бъдат с единен 

                                                 
1  Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно 

услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36. 
2  Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за 

координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на 

член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел 

тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.). 
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формат и да бъдат налични на всички официални езици на Съюза. Всяка 

държава членка може да изисква регистрацията да бъде извършена на един от 

официалните езици на съответната държава членка, но също така държавите 

членки се насърчават да разрешават регистрация на други официални езици на 

Съюза. 

(15а) При регистрацията държавите членки следва да могат да изискват от 

учредителя повече информация, която е извън обхвата на настоящата 

директива, в частност за данъчни и социални цели, борба с изпирането на 

пари и за други цели. Те следва също така да могат да поискат от 

учредителя да представи необходимите доказателства, за да удостовери 

информацията, която се изисква за целите на регистрацията в 

съответствие с настоящата директива. За подходящи доказателства се 

считат доказателствата, които са необходими и целесъобразни за 

доказване на всеки от въпросните елементи, без да се налага 

непропорционално голяма тежест на учредителя. 

(16) В съответствие с препоръките, посочени в изготвения от Европейската комисия 

през 2011 г. Преглед на „Small Business Act“1 за намаляване на времето за 

учредяване на нови предприятия, националните органи следва да приключат 

процедурата за онлайн регистрация в рамките на пет работни дни. Тази 

възможност следва да се предоставя само на новосъздадените дружества, а не на 

съществуващи субекти, които желаят да се преобразуват в SUP, тъй като 

регистрацията на такива субекти поради естеството им може да отнеме повече 

време. 

(17) Всяка държава членка следва да определи компетентно звено за електронна 

регистрация, което следва да се подпомага от специалистите и средствата, 

предвидени от приложимото национално право в това отношение. За 

подпомагане на определените органи при обмена на информация за 

самоличността на учредителя държавите членки могат да използват средствата, 

предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета2. 

(18) Разпоредбите, отнасящи се до създаването на SUP, не следва да засягат правото 

на държавите членки да запазят съществуващите правила или да въведат нови 

правила за предварителна и последваща проверка на законосъобразността 
на процеса на регистрация, включително правила относно проверката на 

самоличността и правоспособността, за да се предвидят гаранции за 

надеждност и достоверност на регистрите. Тези правила могат да 

включват, например, проверка на законосъобразността чрез 

видеоконферентна връзка или други онлайн средства, които предоставят 

аудио-визуална връзка в реално време. Във всички случаи националните 

                                                 
1  COM(2011) 78 окончателен, 23.2.2011 г. 
2  Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния 

пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 

14.11.2012 г., стр. 1). 
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правила не следва да засягат възможността за извършване на цялостната 

процедура за онлайн регистрация. 

(18а) В случай на съмнения за измами следва да бъде възможно да се изиска от 

учредителя да се яви лично пред компетентния орган. 

(18б) С цел да се осигури високо ниво на сигурност и доверие в контекста на 

трансграничната електронна идентификация на основателите на SUP, 

органите на държавата членка по регистрация следва да бъдат в състояние 

да определят правната сила на електронните средства за идентификация, 

издадени в друга държава членка, в съответствие със съображение 49 и 

член 25 от Регламент № 910/2014. 

(19) Минималният капитал, изискван за учредяването на еднолично дружество с 

ограничена отговорност, е различен в отделните държави членки. SUP не следва 

да подлежат на условие за висок задължителен капитал, защото това би 

действало като бариера за тяхното създаване. Кредиторите обаче следва да бъдат 

предпазвани от прекомерно разпределяне на печалбата в полза на едноличните 

собственици на капитала, което би могло да повлияе на способността на дадено 

SUP да изплаща дълговете си. Поради това е целесъобразно да се изисква от 

SUP да създадат законови резерви, които се определят като процент от 

печалбите на дружеството и/или като максимален размер, равен на 

минималния дялов капитал, изискван за частните дружества с ограничена 

отговорност, изброени в приложение I. 

(19а) За да се защитят кредиторите и другите заинтересовани страни, 

държавите членки следва да гарантират, че в националното право 

съществуват механизми, които не допускат неспособност от страна на 

SUP да изплатят задълженията си след разпределяне на печалбата. 

Формата и методите за осигуряване на спазването на това изискване се 

избират от държавите членки по тяхна преценка. 

(20) За да се предотвратят злоупотребите и да се опрости контролът, SUP не следва 

нито да създават допълнителни дялове от капитала, нито единственият дял 

следва да се дели. SUP не следва да придобиват, нито да притежават своя 

единствен дял от капитала, независимо дали е пряко или непряко. Свързаните с 

този дял права следва да се упражняват само от едно лице. Ако дадена държава 

членка позволява съвместно притежание на един-единствен дял от капитала, 

само един представител има право да действа от името на съсобствениците и да 

се счита за едноличен собственик на капитала за целите на настоящата 

директива. Въпреки това всички съсобственици трябва да бъдат 

идентифицирани. 

(21) заличава се 

(22) Управителният орган на SUP следва да се състои от един или повече директори. 

Като директори се назначават само физически лица, освен ако държавата членка 

на регистрация не позволява на юридически лица да упражняват дейност като 

директори. 
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(23) заличава се  

(24) Държавите членки следва да определят правила относно санкциите, приложими 

при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива, по-специално по 

отношение на ефективното осъществяване от SUP на икономическа 

дейност в държавата членка на регистрация, и да гарантират тяхното 

изпълнение. Санкциите следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. 

(25) заличава се 

(26) С цел да се съгласуват бъдещите промени в законите на държавите членки и в 

законодателството на Съюза по отношение на видовете дружества, на Комисията 

следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за 

актуализиране на списъка на предприятия, включен в приложение I. От особено 

значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на 

извършваната от нея подготвителна работа, включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да 

осигури едновременното и своевременно предаване по подходящ начин на 

съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. 

(27) В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и 

на Комисията от 28 септември 2011 г. относно обяснителните документи1 

държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към 

съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, 

обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните 

елементи от националните инструменти за транспониране. Законодателят смята, 

че с оглед на настоящата директива предоставянето на тези документи е 

обосновано. 

(28) Тъй като целите на настоящата директива, а именно подпомагане на създаването 

на еднолични дружества с ограничена отговорност, включително SUP, не могат 

да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и поради своя 

обхват и ефект могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, 

уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля 

необходимото за постигането на тези цели. 

(29) Тъй като се правят съществени изменения на Директива 2009/102/ЕО, от 

съображения за яснота и правна сигурност тази директива следва да бъде 

отменена. 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

                                                 
1  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14. 
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Част 1 

Общи разпоредби 

Член 1 

Обхват 

1. Част 1 от настоящата директива се прилага по отношение на законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно: 

а) видовете дружества, изброени в приложение I; 

б) Societas Unius Personae (SUP), посочени в член 6. 

2. Държавите членки уведомяват в двумесечен срок Комисията относно всички 

промени на видовете дружества с ограничена отговорност, предвидени в 

съответното национално законодателство и касаещи съдържанието на 

приложение I. 

В такъв случай Комисията се оправомощава да актуализира чрез делегирани 

актове в съответствие с член 26 списъка на дружествата, който се съдържа в 

приложение I. 

3. Когато държава членка дава възможност на дружества, различни от посочените 

в приложение I, да бъдат учредени като или да приемат правна форма на 

еднолични дружества, както е определено в член 2, параграф 1, част 1 от 

настоящата директива се прилага и по отношение на тези дружества. 

3а.  Настоящата директива не засяга националното законодателство и 

законодателството на Съюза, уреждащи въпроси извън приложното поле 

на директивата, като например въпроси, свързани с трудовото право, 

участието на работниците и служителите в управителните и 

надзорните органи на дружествата и правото на информиране и 

консултиране, данъчното облагане, счетоводната отчетност и 

производствата по несъстоятелност. 

Член 2 

Определения 

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения: 

(1) „еднолично дружество“ означава дружество, чиито дялове се притежават от 

едно лице; 

(2) „преобразуване“ означава процес, чрез който съществуващо дружество става 

или престава да бъде SUP; 

(3) „разпределяне на печалба“ е всяка финансова печалба, която едноличният 

собственик на капитала получава пряко или непряко от SUP в зависимост от 
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единствения дял от капитала, включително всякакъв вид прехвърляне на пари 

или имущество; разпределянето на печалбата може да бъде под формата на 

дивидент и може да се извършва посредством покупко-продажба на имущество 

или по друг начин; 

(4) „учредителен акт“ означава учредителен договор, устав или други правила или 

учредителни документи за създаване на дружество; 

(5) „директор“  е член на управителния орган, който е официално назначен или 

който де факто действа в качеството си на директор. 

Член 3 

Оповестяване на информация 

Когато дадено дружество приеме правна форма на еднолично дружество поради това, 

че всичките му дялове са придобити от едно лице, това обстоятелство, заедно със 

самоличността на едноличния собственик на капитала, се отбелязва в преписката или се 

вписва в регистъра, както е посочено в член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 

2009/101/ЕО, или в регистър, воден от дружеството и достъпен за обществеността.  

Член 4 

Общо събрание и решения на едноличния собственик на капитала 

1. Едноличният собственик на капитала упражнява правомощията на общото 

събрание на дружеството. 

2. Решенията на едноличния собственик на капитала, упражняващ правомощията, 

посочени в параграф 1, се отразяват в протокол и се съхраняват в 

продължение на най-малко пет години. Държавите членки могат да 

предвидят, че е достатъчно дружеството да съхранява решенията в 

електронен вид и в защитен и достъпен формат, с който се осигурява 

тяхната неприкосновеност. 

Член 5 

Договори между едноличния собственик на капитала и дружеството 

1. Договорите между едноличния собственик на капитала и дружеството се 

отразяват в протокол и се съхраняват в продължение на най-малко пет 

години. Държавите членки могат да предвидят, че е достатъчно 

дружеството да съхранява решенията в електронен вид и в защитен и 

достъпен формат, с който се осигурява тяхната неприкосновеност. 

2. Държавите членки могат да решат да не прилагат параграф 1 за договори, 

сключени при пазарни условия в хода на обичайната дейност, които не са в 

ущърб на едноличното дружество. 
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Част 2 

Societas Unius Personae (Еднолични дружества SUP) 

Глава 1  

Правна форма и общи принципи 

Член 6 

Приложно поле и правна форма 

1. Част 2 от настоящата директива се прилага за законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, 

свързани с възможността за създаване на еднолични дружества с ограничена 

отговорност под формата на SUP. 

2. Държавите членки не възпрепятстват SUP да бъдат еднолични собственици на 

капитала на други дружества с ограничена отговорност, освен ако това би 

могло да доведе до кръстосана или кръгова собственост. 

 

Член 7 

Общи принципи 

1. Държавите членки предоставят на SUP пълна юридическа правосубектност. 

2. Държавите членки приемат разпоредби, съгласно които SUP е вид еднолично 

дружество с ограничена отговорност, приложим единствено за микро- или 

малките предприятия в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от 

Директива 2013/34/ЕС. 

3. След наименованието на дружество, което има правна форма SUP, се поставя 

обозначението „SUP“. Само едноличното дружество SUP може да използва 

съкращението „SUP“.  Държавата членка на регистрация изисква от SUP 

да добавят към наименованието на дружеството указание, че 

дружеството е регистрирано в тази държава членка. Това указание може 

да включва съкращение, приложимо за дружествата с ограничена 

отговорност в съответствие с националното законодателство. За целите 

на преобразуване в SUP наименованията на дружествата се адаптират, за 

да се спазят тези изисквания. 

4. По отношение на SUP и неговия устав се прилага националното 

законодателство на държавата членка, в която е регистрирано SUP (наричано 

оттук нататък „приложимо национално законодателство“). 
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5. Държавите членки приемат разпоредби, съгласно които SUP се учредява за 

неограничен период от време, освен ако в устава не е предвидено друго. 

Член 7a 

Преобразуване на SUP в друга форма съгласно дружественото право 

1. Държавите членки гарантират, че в тяхното национално 

законодателство се изисква SUP да бъдат прекратявани или преобразувани 

в друга правна форма на дружество, ако SUP престанат да спазват 

посочените в настоящата директива изисквания. Ако дадено SUP 

надвишава праговете, определени в член 3, параграф 2 от Директива 

2013/34/ЕС, то трябва да се преобразува в друга правна форма. 

1а. Ако SUP не предприеме подходящи стъпки, за да се преобразува в друга 

правна форма съгласно дружественото право, компетентният орган 

получава правомощията, необходими за прекратяването на SUP. 

2. SUP може по всяко време да реши да се преобразува в друга правна форма 

съгласно дружественото право в съответствие с процедурата, определена 

от приложимото национално законодателство. 

3. Дадено SUP, което е било преобразувано в друга правна форма съгласно 

дружественото право или е било прекратено в съответствие с параграф 1 

или 2, не използва съкращението „SUP“. 

 

Глава 2 

Създаване 

Член 8 

Учредяване 

SUP може да бъде учредено от физическо или юридическо лице. В случай на 

учредяване от юридическо лице, учредителят може да бъде само:  

а) микропредприятие по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 

2013/34/ЕС или 

б) малко предприятие по смисъла на член 3, параграф 2 от Директива 

2013/34/ЕС.  
 

Член 9 

Преобразуване в SUP 

1. Държавите членки гарантират, че всички микро- и малки предприятия, 

които са извършвали стопанска дейност в продължение на една година, 
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могат да се преобразуват в SUP в съответствие с процедурата и 

условията, установени от националното законодателство. 

1a. Преобразуването по силата на настоящия член не може да води до 

преместване на седалището на дружеството в друга държава членка с 

изключение на случаите, в които това преместване е предвидено да бъде в 

съответствие с член 10. 

2. Създаването на SUP чрез преобразуване не води до производство по 

ликвидация или до загуба или прекратяване на юридическа правосубектност 

или до засягане на права или задължения, съществуващи преди 

преобразуването. 

3. заличава се  

Член 10 

Седалище на SUP 

Регистрираното седалище и централното управление на дадено SUP съвпадат с 

неговото действително седалище. 

Глава 3 

Устави 

Член 11 

Единен образец на устав 

1. Държавите членки изискват уставите на SUP да обхващат следните 

елементи: 

а) наименованието на SUP; 

б) името и други данни, необходими за установяване на самоличността на 

едноличния собственик на капитала на SUP или свързани по друг начин с 

него; 

в) името и други данни, необходими за установяване на самоличността на 

членовете на управителния орган или свързани по друг начин с тях, а ако 

има надзорен орган – съответните данни за членовете на този орган; 

г) броя на членовете на управителния орган, а ако има и надзорен орган – 

броя на членовете на този орган; 

д) предмета на дейност на SUP; 

е) регистрираното седалище на SUP; 

ж) срока на съществуване на SUP; 
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з) дружествения капитал на SUP, вида на единствения дял от капитала, 

формата на вноска за дела от капитала, както и формата и процедурата 

за създаване на законови резерви; 

и) разпоредбите относно случаите, в които членовете на управителния 

орган отсъстват или не са в състояние да действат; 

й) правната стойност на решенията, взети в дружество в процес на 

учредяване; 

к) финансовата година. 

  

1а.  Държавите членки предоставят на разположение онлайн единен образец 

за тази цел. Образецът се предоставя на официалния език или 

официалните езици на държавите членки. Държавите членки се стремят 

да предоставят образеца на разположение и на други езици, по-специално 

на езиците, използвани в международните търговски отношения. 

2. заличава се 

3. заличава се  

 

Член 12  

Изменения на уставите 

1. След регистрацията си SUP може да измени своя устав по електронен път или 

по друг начин в съответствие с приложимото национално законодателство. 

Тази информация се вписва в дружествения регистър в държавата членка на 

регистрация. 

2. Измененият учредителен акт на SUP обхваща най-малко аспектите, предвидени 

в единния образец, посочен в член 11, параграф 1. 

Член 12а 

Информация на разположение на учредителя 

1. Държавите членки предоставят на разположение на учредителите на 

SUP, преди регистрацията, актуална, ясна, сбита и лесна за ползване 

информация относно националното право, уреждащо най-малко следните 

аспекти на функционирането и регистрацията на SUP: 

а) правомощията и отговорностите на управителния орган, включително 

представителството на SUP пред трети лица; 

б) изискванията за члена или членовете на управителния орган и където е 

приложимо – на надзорния орган; 
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в) начина на вземане на решения от управителния орган и където е 

приложимо – от надзорния орган; 

г) правомощията на едноличния собственик на капитала; 

д) дивидентите и другите форми на разпределяне на печалбата; 

е) законовите резерви; 

ж) всички формалности, свързани с регистрацията, посочени в член 13. 

Държавите членки предоставят и съответните разпоредби от 

приложимите национални закони, с които се уреждат най-малкото 

посочените по-горе аспекти на функционирането и регистрацията на 

SUP, ако има такива, или препратки към тези разпоредби. 

2.  Държавите членки предоставят информацията и приложимите 

национални закони, или препратки към тях, в националния образец или 

образци на актовете за учредяване или на националните уебсайтове за 

регистрация на SUP, или по всякакъв друг начин, който би позволил на 

учредителя да се запознае лесно с тях. Тази информация и приложимите 

националните закони се осигуряват на официалния или официалните 

езици на държавата членка на регистрация и се предоставят безплатно. 

Държавите членки се стремят да ги предоставят и на други езици, по-

специално на езиците, използвани в международните търговски 

отношения. 

3.  Националните уебсайтове за онлайн регистрация на SUP включват 

линкове към уебсайтовете за онлайн регистрация на SUP в други държави 

членки. 

 

Глава 4 

Регистрация 

Член 13 

Формалности при регистрацията 

1. В допълнение към информацията, съдържаща се в уставите, за 

регистрацията на SUP държавите членки могат да изискват следната 

информация или документация: 

а) информацията, необходима за идентифициране или свързана по друг 

начин с: 

i) начините за връзка със SUP; 
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ii) представителя, който създава SUP от името на учредителя, 

когато е приложимо; 

iii) лицата, упълномощени да заверяват отчетите на SUP 

(одиторите); 

iv) лицата, упълномощени да представляват SUP при 

взаимоотношенията му с трети страни, самостоятелно или 

съвместно, включително в съдебни производства, заедно с 

правомощията за представителство; 

v) действителния собственик на SUP; 

б) дали директорите и където е приложимо – членовете на надзорния 

орган, са лишени от права, от закона или със съдебно или 

административно решение, да действат като директори или членове на 

надзорен орган в държавата членка на регистрация или в друга държава 

членка; 

в) номиналната стойност на единствения дял от капитала и 

неизплатения размер на този дял, ако има такъв; 

г) информацията, отнасяща се до преобразуване в SUP; 

д) банкова сметка, на която може да се изплати цялата вноска за дела. 

Държавите членки изискват от учредителя на SUP да представи 

подходящи доказателства, които да потвърдят или подкрепят верността 

на информацията, предоставена в съответствие с предходната алинея. 

1а. Предходният параграф не засяга разпоредбите на членове 2 и 2а от 

Директива 2009/101/ЕО и правото на държавите членки да поискат 

допълнителна информация или доказателства от учредителя на SUP, 

преди да пристъпят към регистрация, във връзка с изисквания извън 

приложното поле на настоящата директива. 

2. заличава се  

2а.  Ако се изисква дадено доказателство да бъде подписано и подпечатано, то 

може да бъде подписано или подпечатано по електронен път в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014. 

2б. В случай на съмнения за измами се изисква учредителят да се яви лично 

пред компетентния орган. 

Член 14 

Регистрация 

1. SUP се регистрира в държавата членка, в която ще бъде регистрираното му 

седалище, и спазва правилата на тази държава членка. 
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2. SUP придобива юридическа правосубектност на датата, на която е вписано в 

дружествения регистър на държавата членка на регистрация. 

3. Държавите членки гарантират, че цялата процедура по регистрация на 

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

необходимо учредителят да се явява пред орган в държавата членка на 

регистрация (онлайн регистрация). Онлайн регистрацията не засяга 

проверката на законосъобразността на регистрацията, включително, но 

не само, проверката на самоличността и правоспособността на 

учредителя и/или представителя, който учредява SUP от името на 

учредителя, извършвана в държавата членка на регистрация от 

компетентните органи, при условие че цялата процедура се извършва по 

интернет. 

3а. За SUP, учредено ex nihilo с използване на националните образци, посочени 

в членове 11 и 13, държавите членки трябва да завършат процеса на 

регистрация в срок от пет работни дни след получаване на цялата 

необходима документация и информация от компетентния орган, освен 

когато са налице изключителни обстоятелства, поради които спазването 

на този срок би било невъзможно. 

Задълженията в настоящия параграф не засягат регистрационната такса 

и другите формалности, които трябва да бъдат изпълнени от SUP, за да 

започне да функционира в съответствие с националното право. 

4. заличава се 

5. Държавите членки определят правила за проверка на самоличността на 

учредителя и на всяко друго лице, извършващо регистрацията от името на 

учредителя, както и за проверка на допустимостта на документите и на другата 

информация, предоставена на регистриращия орган. 

Държавите членки определят процедурните правила, включително 

правилата за допустимостта на документите и на другата информация, 

предоставена на регистриращия орган. 

Когато за целите на първа алинея е необходимо държавите членки да 

прибягнат до административно сътрудничество помежду си, те прилагат 

Регламент (ЕС) № 1024/2012. 

6. Държавите членки не обвързват регистрацията на SUP с получаването на 

лиценз или разрешение. 

Това условие не засяга разпоредбите на националното законодателство, 

които обвързват извършването на определени дейности след 

регистрацията с получаването на лиценз или разрешение. Тези дейности 

се посочват на националните уебсайтове за онлайн регистрация. 
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Регистрацията на SUP, всички документи, предоставени по време на 

процедурата по регистрация, и последващите промени в тях се оповестяват в 

съответния дружествен регистър непосредствено след регистрацията. 

 

Член 14a 

Признаване на средствата за идентификация за целите на онлайн регистрацията 

1.  За целите на онлайн регистрацията на SUP регистриращите органи 

признават: 

а) средствата за електронна идентификация, издадени по схема за 

електронна идентификация, одобрена от държавата членка на 

регистрация за целите на онлайн регистрацията на SUP, и 

б) средствата за електронна идентификация, издадени в друга държава 

членка, при спазване на член 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета1. 

2.  Регистриращите органи могат да признават и други средства за 

електронна или неелектронна идентификация. Когато средства за 

неелектронна идентификация, издадени от държавата членка на 

регистрация, се признават от регистриращите органи за целите на 

онлайн регистрацията, същият вид средства за неелектронна 

идентификация, издадени в други държави членки, също се признават. 

3.  Държавите членки гарантират, че мерките, предприети за спазване на 

настоящия член или на член 14, не засягат възможността за онлайн 

регистрация, посочена в член 14, параграф 3. 

 

Глава 5 

Единствен дял от капитала 

Член 15 

Единствен дял от капитала 

1. SUP има само един дял от капитала. Този единствен дял не се дели. 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73). 
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2. SUP не придобива, нито притежава, пряко или непряко, своя единствен дял от 

капитала. 

3. Когато в съответствие с приложимото национално законодателство 

единственият дял от капитала на SUP е собственост на повече от едно лице, 

тези лица се считат за един-единствен собственик на капитала по отношение на 

SUP. Те упражняват правата си посредством един представител и уведомяват 

управителния орган на SUP без неоснователно забавяне за името на този 

представител и за всяка свързана с него промяна. До извършването на това 

уведомяване упражняването на техните права в SUP се прекратява. 

Собствениците на единствения дял от капитала са солидарно отговорни за 

ангажиментите, поети от представителя. 

Самоличността на представителя трябва да бъде удостоверена по същия 

начин като самоличността на учредителите и да се впише в съответния 

дружествен регистър. 

4. В случай на прехвърляне на дяла самоличността на новия собственик 

трябва да се удостовери и да се впише в съответния дружествен регистър. 

Глава 6 

Дружествен капитал 

Член 16 

Дружествен капитал 

1. Дружественият капитал на SUP е най-малко 1 EUR. 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. 

2. Дружественият капитал на SUP е изцяло записан. 

3. Държавите членки не налагат максимална стойност на единствения дял от 

капитала. 

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки изискват 

SUP да заделя законови резерви като процент от печалбите на SUP и/или 

до размера на минималния дружествен капитал, необходим за 

дружествата с ограничена отговорност, посочени в приложение I.  

5. заличава се 

Член 17 

Вноска за дела от капитала 

1. Цялата вноска за дела от капитала се внася към момента на регистрацията на 

SUP. 
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2. При онлайн регистрация вноската се плаща по банковата сметка на SUP. 

Последващото увеличаване или намаляване на дружествения капитал се 

разрешава да бъде под формата най-малко на парична вноска или вноска в 

натура. 

3. При плащане чрез парична вноска държавата членка, в която е регистрирано 

SUP, приема плащане по банкова сметка в банка, извършваща дейност в 

Съюза, като доказателство за плащането или увеличаването на дружествения 

капитал. 

Член 18 

Разпределяне на печалба 

1. Въз основа на препоръка на управителния орган SUP може да разпредели 

печалба за едноличния собственик на капитала, при условие че разпределянето 

на печалбата се извърши в съответствие с параграфи 2 и 3. 

2. SUP не разпределя печалба за едноличния собственик на капитала, ако на 

последната дата от последната финансова година нетните активи, отразени в 

годишните отчети на SUP, са под размера на дружествения капитал заедно с 

резервите, които не подлежат на разпределяне според учредителния акт на 

SUP, или след разпределянето на печалбата биха спаднали под този размер. 

Изчислението се основава на последния одобрен счетоводен баланс. Взема се 

под внимание и всяка промяна на дружествения капитал или на частта от 

резервите, които не подлежат на разпределяне, настъпила след последната дата 

от финансовата година. 

3. SUP не разпределя печалба за едноличния собственик на капитала, ако това 

води до неспособност на SUP да изплати дълговете си, когато те станат 

дължими и изискуеми след разпределянето на печалба. Управителният орган 

удостоверява писмено, че е проучил цялостно дейността и перспективите на 

SUP, въз основа на което е стигнал до аргументираното становище, че SUP е в 

състояние да изплати дълговете си при падежа им в хода на обичайната 

дейност през годината, следваща датата на предложеното разпределяне на 

печалбата („декларация за платежоспособност“). Декларацията за 

платежоспособност се подписва от управителния орган, а копие от нея се 

предоставя на едноличния собственик на капитала 15 дни преди приемане на 

решението за разпределянето на печалба. 

4. Декларацията за платежоспособност се оповестява. Ако дружеството има 

уебсайт, тази информация се публикува и на този уебсайт. 

5. Всеки директор носи лична отговорност за препоръката или нареждането за 

разпределяне на печалба, ако този директор е знаел, или с оглед на 

обстоятелствата е бил длъжен да знае, че разпределянето на печалбата е в 

противоречие с параграфи 2 или 3. Същото важи и за едноличния собственик 

на капитала по отношение на всяко решение за разпределяне на печалба, 

посочено в член 21. 
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5а. Държавите членки изискват всяко разпределяне на печалба или 

намаляване на дружествения капитал, водещи до разпределение на печалба 

за едноличния собственик на капитала и извършени в противоречие с 

настоящия член, да се възстановят на SUP. 

Член 19 

заличава се 

Член 20 

 

заличава се 
 

Глава 7 

Организация 

заличава се 
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Част 3 

Заключителни разпоредби 

Член 26  

Упражняване на делегирани правомощия 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия. 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 2, се 

предоставя на Комисията за неопределен срок. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 2, може да бъде 

оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С 

решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на 

правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които 

вече са в сила. 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 2, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и 

Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или 

на Съвета. 

Член 27 

 

заличава се 

 

Член 28 

Санкции и прекратяване на SUP 

Държавите членки предвиждат санкции, приложими при нарушение на националните 

разпоредби, приети за изпълнението на настоящата директива, и вземат всички 

необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Предвидените 

санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи. 

Държавите членки гарантират, че компетентните органи могат да прекратят 

SUP, ако се установи, че то не извършва каквато и да е икономическа дейност 

(дружество „пощенска кутия“). 


