
СТАНОВИЩЕ
на 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
относно евентуален Статут на Европейско частно дружество (ЕЧД)

Българска  стопанска  камара  –  съюз  на  българския  бизнес  (БСК)  подкрепя  в 
нейната цялост идеята за създаване на нов наднационален правен субект, който да се 
ползва  от  малките  и  средни  предприятия.  ЕЧД  ще  отговори  на  необходимостта  на 
малките и средни предприятия (МСП) за повече гъвкавост, опростена и ясна правна 
уредба.  В резултат  на  това ще се  намалят  разходите,  свързани както с  ползване на 
консултантски  услуги  (проучване  на  съответното  национално  законодателства, 
подготовка на учредителни документи), така и с други административни услуги.

Съществуващите  към  момента  форми на  европейско  ниво  -  Европейско 
дружество,  Европейско  кооперативно  дружество  и  Европейско  обединение  по 
икономически  интереси,  не  могат  да  задоволят  нуждите  на  МСП,  тъй  като  са 
проектирани  за  големи  компании  и  правилата  им  са  прекалено  строги  и  скъпи  за 
малките фирми. 

 Един Статут* за ЕЧД ще бъде полезна стъпка както за развитието на Единния 
Вътрешния пазар, така и за Политиката на Кохезия.

Позицията на БСК, относно съдържанието на Статута е**:

1. ЕЧД трябва да бъде отворено както за едноличен собственик, така и за 2 и 
повече съдружници. 

2. Възможен законодателния подход към правната уредба на ЕЧД: 

Статутът следва да е пълен и изчерпателен, като обаче се остави възможност 
на  съдружниците  да  доуредят  част  от  вътрешните  отношения  в  дружествения 
договор. 

Аргументите ни за това са следните:
- Един „по-гъвкав” Статут, би запазил „свободата на договаряне”, но вероятно ще 

доведе до учредяването на различни по своята структура ЕЧД. Това ще ни отдалечи от 
целта  от  създаването  на  едно  такова  дружество  –  а  именно:  създаване  на  единни 
правила за целия ЕС; правна сигурност, относно приложимото право; намаляване на 
разходите по консултиране и учредяване на ЕЧД.

       3. По отношение структурата и съществените елементи, касаещи ЕЧД: 

       3.1. В Статута следва да се уредят съществените елементи на ЕЧД, а именно:
- учредяване, регистрация, име, оповестяване, фирмени книжа, право на информация, 
общо събрание, вземане на решения, „малцинствени права” (ако има такива), сливане и 
вливане, минимален уставен капитал, класове дружествени дялове (ако има такива) и 
свързаните с това права, структура на органите на управление, както и конфликта на 
интереси.
       3.2. Тъй като „свободата на договаряне”, че основен гражданскоправен принцип, 
част от уредбата относно структурата и управлението на ЕЧД, следва да се остави на 
преценката на съдружниците, като да намери израз в дружествения договор. Това би 



могло  да  стане,  като  някои  от  съществените  елементи  на  ЕЧД  бъдат  уредени  с 
диспозитивни норми в Статута, като се позволи на съдружниците да се отклоняват от 
тях  в  зависимост  от  интересите   и  нуждите  си  (напр.   фирмени  книжа,  право  на 
информация,  общо  събрание,  вземане  на  решения,  „малцинствени  права”,  класове 
дружествени дялове).

4. По отношение на въпросите на данъчното облагане: 
      Липсата на единно данъчно облагане на ЕЧД, не би обезсмислило съществуването 
му. Различните национални данъчни системи биха дали възможности за избор на МСП 
да избере в коя държава да регистрира ЕЧД. Това съвпада и с намеренията на ЕК за 
приемане на единни правила за определяне на данъчната основа. 
           Могат да се използват различни подходи:
Вариант1: Единно определена данъчна основа и облагане с различни данъчни ставки в 
отделните страни, където се извършват услугите.
Вариант  2:  Единно  определена  данъчна  основа  и  облагане  с  данъчната  ставка  на 
страната, където е седалището на ЕЧД.

        5.Социални аспекти -  включване на работниците и служителите в процеса на 
управление на предприятието:
5.1. Да има унифицирани/минимални еврошейски стандарти, касаещи „включването” 
на работниците
5.2.  Статутът  за  ЕЧД да  препраща към съответната  директива,  касаеща социалното 
включване на работниците и служителите.

1

1* Думата „Статут” се употребява в този документ в смисъл на евентуален правен акт, който да уреди 
правилата за ЕЧД.
**  При   формиране  на  Становището  е  следвана  последователността  на  Въпросника,  публикуван  от 
Европейската Комисия.


