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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1515/2010, внесена от Erich Ollnow, с германско гражданство, 
относно прекомерната продължителност на производството по 
несъстоятелност в Германия в сравнение с други държави-членки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че производството по несъстоятелност съгласно 
германските закони е с прекомерна продължителност – седем години – и действа като 
препятствие в сравнение с други държави-членки, където то е в рамките на 12–16 
месеца. Продължителността в някои от новите държави-членки е три години. Той 
твърди, че производство с толкова дълга продължителност прави невъзможно 
повторното започване на нова стопанска дейност. Това също така предполага и 
дискриминация между държавите-членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 6 май 2011 г.

Тълкуването на понятията „несъстоятелност“ и „неплатежоспособност“ значително се 
различава в отделните държави. В зависимост от тълкуването понятието 
несъстоятелност/неплатежоспособност може да обхваща значителен брой процедури 
или мерки, които може да излизат извън рамките на изцяло стриктното тълкуване на 
понятието. При стриктно тълкуване процедурите по 
неплатежоспособност/несъстоятелност се отнасят до процедурите, предприети от 
момента на образуването от съда на производство по несъстоятелност до приемането на 
окончателното съдебно решение. В този смисъл различията по отношение на срока за 
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приключване на стопанска дейност в ЕС са от 0,4 години в Ирландия до 3,3 години в 
България и Румъния. За Германия срокът е 1,2 години, докато средното за ЕС е 1,93 
години, а за ОИСР – съответно 1,7 години. На фона на останалите държави Германия 
заема сравнително добра позиция. 

Това по принцип не противоречи на твърдението на вносителя на петицията, тъй като 
критерият, използван при сравнението на сроковете в различните страни, е дружество с 
ограничена отговорност (ООД), а не едноличен търговец (физическо лице). Комисията 
проследява ситуацията и напредъка по отношение на продължителността на 
производствата по несъстоятелност, като използва данни на Световната банка1.

Въпреки това, предвид посочената от вносителя на петицията продължителност на 
срока (седем години), той вероятно има предвид срока, необходим за освобождаване от 
отговорност след обявяване на несъстоятелност; тоест: моментът, в който 
длъжникът/обявеното в несъстоятелност лице се счита за освободено от задълженията 
след приключването на производството по несъстоятелност. Той е 6 години в 
Германия, но 12 години в Ирландия. В държави като Кипър, Италия, Люксембург или 
Испания въобще не съществува освобождаване от отговорност.

Комисията е напълно наясно, че това е вероятно един от основните проблеми, които 
сериозно ограничават възможността за даване на втори шанс на честни предприемачи, 
обявени в несъстоятелност, и това специално беше посочено като област за действие за 
държавите-членки в Съобщението на Комисията от 2007 г. относно преодоляване на 
стигматизирането на фалита на предприятията2. Някои от повдигнатите в това 
съобщение въпроси бяха включени и в Съобщението на Комисията относно 
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (ЗАМБ), прието през юни 2008 г., с 
който държавите-членки се изиска да предприемат някои мерки, например:

 да се стремят да приключват в рамките на една година всички правни производства 
за прекратяване на предприятия в случаи на несъстоятелност, която няма характер на 
измама.

 да осигуряват еднакво третиране на предприятия, които започват дейност отново, с 
новите предприятия, включително в програми за подпомагане. 

Като последващи действия по отношение на тези проблеми Комисията предприе 
двугодишна програма с експерти от националните правителства на 33 европейски 
държави, включително всички 27 държави-членки на ЕС, за определяне на действия, 
които да сведат до минимум въздействието от обявяването на несъстоятелност върху 
предприемаческата дейност в Европа. Резултатите са публикувани в окончателен 
доклад3, който се намира на интернет портала „За втори шанс“ на Комисията 
(http://ec.europa.eu/sme2chance).

                                               
1 www.doingbusiness.org
2 COM/2007/584 окончателен.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm
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По-специално, за да се гарантира втори шанс, докладът призовава на всички честни 
предприемачи да се предостави пълно освобождаване и уреждане на задълженията. 
Това пълно освобождаване от отговорност следва да бъде извършено възможно най-
бързо и да бъде предоставено в срок от максимум 3 години. 

Комисията включи тази окончателна препоръка в Съобщението на Комисията Преглед 
на „Small Business Act“ за Европа (SBA)1.

Разликите между държавите-членки в областта на законодателството и процедурите се 
дължат на факта, че законодателството за несъстоятелност и реорганизация и закриване 
на предприятията е част от националните правомощия. Въпреки това, тъй като е наясно 
колко е важно освобождаването от отговорност да се осъществи на ранен етап, за да се 
улесни даването на втори шанс на предприемачите, в прегледа на SBA Комисията 
прикани държавите-членки:

„да приложат препоръката, изложена в плана за действие на SBA, за насърчаване 
даването на втори шанс на предприемачи чрез ограничаване на времето за 
освобождаване и за уреждане на задълженията за честни предприемачи след 
обявяване в несъстоятелност до максимум три години до 2013 г.” 

Комисията е неотклонен застъпник на тази мярка и ежегодно ще следи напредъка на 
държавите-членки в тази област.

                                               
1 Преглед на „Small Business Act“ за Европа COM(2011) 78 окончателен, 23.2.2011, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf


