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управителни органи на търговски 

дружества 

София, 18 ноември 2015 
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  Видове отговорност на членовете на 

управителни органи 

• Гражданска (имуществена) – обезщетения за 
вреди, причинени на:  

• дружеството,  

• съдружниците или акционерите,  

• трети лица, вкл. държавата; 

• Административно-наказателна – глоби; 

• Наказателна – глоби, лишаване от свобода 
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Имуществена отговорност към дружеството 

• Управители на ООД 

 Обща отговорност за вреди причинени на дружеството 
при изпълнение на функциите на управител; 

 Вреди, причинени от конкурентна дейност 

•  Членове на бордове в акционерни дружества  

 Обща отговорност на членовете на управителния, 
надзорния и съвета на директорите 

 Отговорност за вреди, причинени от сделки, без санкция 
от колективен орган 

 Отговорност за вреди, причинени от сделки извън 
обичайната дейност на дружеството или при непазарни 
условия 
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Примери за вреди, причинени на дружеството 

• Решение № 62/2011 на Окръжен съд Пловдив по 
т.д. № 978/2008 – иск срещу членовете на СД на АД за вреди, 
причинени чрез продажба на недвижими имоти под пазарната им 
стойност – 658 000 лв, като част от общо 904 000 лв. 

• Решение № 197/2005 на Апелативен съд Велико 
Търново по гр..д. №339/2003 – иск срещу изпълнителния 
директор на АД за вреди, причинени посредством реализирани по-малко 
приходи от продажба на стоки, поради необосновано прилагане на 
преференциални цени, неоснователно бракувани мобилни телефонни 
апарати, изплатени без правно основание суми за реклама на футболен 
клуб и др. – 263 500 лв. 

• Решение на ОС Пловдив по т.д. № 329/2012 – иск 
срещу управителя на ООД за вреди, причинени чрез разпореждане с 
парични средства на дружеството, които липсват, без за тях да са 
налице разходо-оправдателни документи – 354 000 лв. 
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Примери за вреди от конкурентна дейност 

• Решение № 654 от 3.07.2013 г. на ОС - Варна 
по т. д. № 2804/2012 г. – иск срещу управителя 
на ООД, като управител на конкурентно 
дружество – пренасочвал клиенти на едното 
дружество към другото – 10 800 лв. 

• Решение № 226 от 8.06.2010 г. на ОС - Враца 
по гр. д. № 566/2007 г. - иск срещу управителя 
на ООД, създал паралелно свое ЕООД и му 
прехвърлил всичката стока, която впоследствие 
продал чрез новото си дружество – 110 000 лв. 
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Имуществена отговорност към акционерите и 
съдружниците 

• Косвено –  чрез отговорността към дружеството 
(при ООД е необходимо и решение на ОС за търсене на 
отговорност на управителя)  

• Пряко – с иск за вреди, които управител или 
директор, с незаконосъобразните си действия е 
причинил на акционерите или съдружниците. Все 
още не се споделя от съдебната практика 
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Имуществена отговорност към трети лица 

• При намаляване на капитала на ООД - Управител, който е 
заявил за вписване неверни данни отговаря за причинените на 
кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се 
удовлетворят от дружеството. 

• При неплатежоспособност или свръхзадълженост – управител 
или изпълнителен директор, който не направи пред съда искане за 
откриване на производство по несъстоятелност в 30-дневен срок, 
отговаря пред кредиторите за вредите, причинени от забавата. 

• При придобиване на търговско предприятие - членовете на 
управителния орган на правоприемника отговарят солидарно 
пред кредиторите за отделното управление (6 месеца) на 
придобито търговско предприятие  

• На общо основание – за вреди, причинени от незаконосъобразни 
действия на управителя, от които са произтекли вреди 
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Примери за вреди, причинени на кредитори 

• Решение № 133 от 5.06.2013 г. на ОС - Добрич по т. д. 
№ 36/2013 г. – иск срещу управител на ООД, който не заявил 
своевременно искане за несъстоятелност, поради което 
ищецът извършил доставки след началната дата на 
неплатежоспособността, по които не получил плащане, а 
впоследствие, дружеството, управлявано от ответника било 
обявено в несъстоятелност и заличено поради липса на 
имущество – 26 000 лв. 

• Решение № 207 от 12.05.2015 г. на ОС - Стара Загора по 
гр. д. № 32/2015 г. – иск срещу управителя на ООД, който не 
заявил своевременно искане за несъстоятелност, поради което 
ищцата не могла да получи обратно платен от нея задатък по 
предварителен договор за продажба на имот, който развалила 
поради неизпълнение на другата страна – 14 000 Евро 
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Имуществена отговорност на органите на 

регулирани дружества   
• Кодекс за социално осигуряване – Членовете на 

управителния орган на пенсионноосигурителното дружество носят 
лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди при 
управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които са 
пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или 
бездействия 

• Закон за публичното предлагане на ценни книжа 
– членовете на управителния орган на емитента на ценни книжа 
отговарят за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни 
данни във финансовите отчети на емитента. Същата отговорност 
носят и за неверни и непълни данни в отчети и документи, подлежащи на 
публикуване от страна на съответното дружество. 

• Закон за кредитните институции – администратор на 
банка, предоставил кредит в нарушение на изискванията на закона за 
наличие на решение на управителния орган на банката носи солидарна 
отговорност за предоставените суми заедно с кредитополучателя 
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Имуществена отговорност към държавата 

• Управител или член на управителен орган, който укрие факти и 
обстоятелства от органите по приходите и вследствие на това не 
могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни 
осигуровки, отговаря за несъбраните задължения  

• Управител или член на орган на управление, който недобросъвестно 
извърши плащания от задължено дружество, които представляват 
скрито разпределение на печалба или отчужди имущество на 
задълженото лице безвъзмездно или на цени, по-ниски от 
пазарните, вследствие на което имуществото е намалено и по тази 
причина не са изплатени данъци или осигуровки, отговаря до 
размера на извършените плащания, съответно до размера на 
намалението на имуществото 

• Управител, който от името на дружество изплати вземания или 
предаде вещи, въпреки наложени запори по реда на ДОПК, отговаря 
до размера на задължението с лихва. Управителят отговаря солидарно 
с дружеството, което представлява и от чието име е извършил 
плащането. 
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Примери за вреди, причинени на държавата 

• Решение № 711 от 21.10.2010 г. на Пловдивски 

апелативен съд по в. гр. д. № 755/2010 г. – 
управител на ООД , осъден за плати на Държавата 
обезщетение за имуществени вреди вследствие извършено 
от него противоправно деяние - водене на счетоводна 
отчетност с невярно съдържание и подаване на справки-
декларации по ЗДДС, в които е потвърдена неистина 
относно размера на получените доставки и начислен ДДС на 
доставките с право на пълен данъчен кредит за периода, за 
което е осъден с влязла в сила присъда – 390 000 лв. + 40 
000 разноски 
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Административна отговорност 

• Закон за защита на конкуренцията –  

 физическите лица, извършили или съдействали за 
извършване на нарушение по този закон – глоба 500 
до 50 000 лв. 

 За непредоставяне на поискана от КЗК информация 
– 500 до 25 000 лв. 

• Кодекс за социално осигуряване – глоби до 10 000 лв. 

• Закон за публично предлагане на ценни книжа – глоби 
до 100 000 лв. 
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Наказателна отговорност 

Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи: 

 Използване не по предназначение получени финансови средства от фондове, 
принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, - лишаване от 
свобода 1 до 6 г.  

 Избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери (3000 
лв.), - лишаване от свобода от 1 до 6 г. и с глоба до 2000 лв. В особено големи 
размери (12 000 лв.) лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на част или 
на цялото имущество; 

 Избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери чрез 
преобразуването на търговско дружество, чрез извършване на сделка с търговско 
предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица  - лишаване от свобода 
1 до 6 г. и глоба до 10000 лв. В особено големи размери – 3 до 8 г. и конфискация. 

 Укриване задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или 
за здравно осигуряване в големи размери - лишаване от свобода до 5 г. и глоба до 2000 лв. 
В особено големи размери - В особено големи размери – 3 до 8 г. и конфискация. 
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Наказателна отговорност 

Престъпления срещу кредиторите 

 който не поиска несъстоятелност на представляваното от него 
неплатежоспособното дружество – лишаване от свобода до 3 години 
или глоба до 5000 лв. 

 който след откриване на несъстоятелност намали имуществото на 
дружеството или удовлетвори някои кредитори във вреда на 
останалите или унищожи или подправи документи за да затрудни 
установяването на активите – лишаване от свобода до 3 години, а ако 
са причинени щети в особено големи размери (за данъци и социални 
осигуровки – над 12000 лв.), представляващи особено тежък случай – 
лишаване от свобода от 3 до 15 години + лишаване от право да се 
заема длъжност и да се упражнява съответната дейност. 

 Който не е водил делата на дружеството с дължимата грижа  или е 
правил лични разходи, неприсъщи и несвързани с дейността, или не е 
съставил или е съставил грешен отчет и това е довело до 
несъстоятелност и щети за кредиторите – лишаване от свобода до 2 
години като може да се наложи и лишаване от права. 
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Допълнителни разноски 

• Разноски за правна защита: 
 Платени държавни такси за завеждане на иска – 4% от цената на иска, 

2% за последващи жалби 
 Разноски за вещи лица 
 Преводи, заверки и др. 
 Адвокатски възнаграждения – 3% от материалния интерес на инстанция  
 Държавни такси за обжалване – 2% от цената на иска 

 

• Съдебни разноски на другата страна в случай на 
негативно развитие на процеса: 

 Платени държавни такси за завеждане на иска – 4% от цената на иска, 
2% за обжалване 

 Разноски за вещи лица 
 Преводи, заверки и др. 
 Адвокатски възнаграждения 
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