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Abstract: The focus of this research is the legal framework in the Commercial 

Act that contains the legal means for overcoming the traders’ insolvency in the 

presence of financial difficulties and the special aspects of the statutory regulations. 

Based on the historical method, analysis has been made of the first legislative 

instruments in Bulgaria which reflect the involvement of state in the establishment of 

a modern legal framework in the area of bankruptcy. The research is focused mainly 

on the contemporary statutory regulations in an attempt to determine its efficiency 

when it comes to keep the business operating irrespective of the economic crises and 

financial shocks. Based on the normative analysis of the current legal framework, 

separate issues have been outlined connected with its implementation, such as the 

formal requirements that need to be observed when suggesting the plan for the 

recovery of the enterprise, as well the lack of criminal provisions engaging the 

responsibility of the liquidator in case of illegal activities and damage of the debtor’s 

property. It also states the measures in accordance with the resolution of the 

European Parliament of 2019 for the optimization of the statutory regulations and the 

judicial procedures for prevention of insolvency, which may be also instrumental in 

the improvement of our existing commercial law. 
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Увод 

Историческата ретроспекция за възникване и развитие на търговското ни 

законодателство показва актуалност при създаването на правната уредба относ-

но несъстоятелността не само на национално, но и като цяло на европейско ни-

во. Показателен пример в това отношение е развитието на търговското ни зако-

нодателство още от първия Търговски закон (ТЗ) до настоящия момент. Исто-

рическите факти са доказателство за еволюция и модерност (Roussev, 2008, p. 

29) при уредбата на отделни търговскоправни институти. Наличието на тради-
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ции и култура при създаването на отделните закони, регулиращи търговската 

дейност, предполага и едно по-високо ниво при изграждането и приемането на 

съвременните актове, които са предназначени да гарантират стабилност в прав-

ните отношения и същевременно с това да отговорят на динамиката и перспек-

тивите в икономическото развитие. 

В настоящото изследване акцентът е поставен върху проблемите на непла-

тежоспособността, като следствие от настъпващите кризи в икономическото 

развитие. Те пораждат необходимостта в законодателствата да се създаде спе-

циална правна уредба, която да урегулира негативните последици от тяхното 

настъпване в отношенията между длъжниците, кредиторите и за обществото 

като цяло. В България основният институт е производство по несъстоятелност. 

Основната цел на настоящата публикация е на основата на историческа-

та ретроспекция на законодателството относно несъстоятелността в стра-

ната и анализ на актуалната уредба да се формират обосновани изводи от-

носно нейната ефективност и тенденциите за развитие. Обект на изследва-

нето е нормативната уредба в Търговския закон, а предмет на анализ е институ-

тът на търговската несъстоятелност. За постигането на посочената цел, авторът 

си поставя да осъществи следните задачи: а) анализ на историческото развитие 

в сферата на несъстоятелността; б) посочване на законодателния модел, дейст-

ващ в страната в съпоставка с правната уредба на отделни държави; в) форму-

лиране на основни тенденции в развитието на законодателната уреда и препо-

ръки за подобряването й. 

От методологическа гледна точка изследването се основава на следните 

методи: сравнително-правен, нормативен, систематичен, исторически, индук-

ция, дедукция. 

 

1. Историческо развитие 

Конкретни исторически сведения в подкрепа на идеята за създаване на 

способ за избягване на несъстоятелността (Katsarov,1990, p. 976) се намират във 

Венецианската република от 13 в. Впоследствие отделните национални законо-

дателства се позовават на различни нормативни решения като: а) институт на 

съдебната ликвидация, уреден в специален закон като допълнение на Code de 

commerce във Франция; б) институт на мораториума в Италия и България; в) 

институт на Deeds of Arrangement в Англия; (актове за споразумения) г) 

предпазен конкордат в Германия от 1927 г. и в България 1932 г. 

Институтът на съдебната ликвидация във Франция се въвежда през 1889 

г., като до 1807 г. е действал институтът на мораториума. Той се основава на 

участие на назначени от съда един или повече съдебни ликвидатори, които не 
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нарушават правото на управление на имотите от длъжника. Те му оказват съ-

дейстие за постигане на извънсъдебно споразумение с кредиторите и по този 

начин се избягва същинската несъстоятелност. 

Институтът на мораториума се свързва със законодателството преди 

всичко на Италия от 1883 г. и отделни латински държави, но за първи път е уре-

ден в Португалския търговски закон от 1833 г. (Katsarov, 1990, p. 972). Преди 

законодателната уредба в първия ни ТЗ (отм) е съществувал специален Закон за 

мораториума
1
 и Временна Наредба за мораториум

2
, като санираща мярка за 

подобряване на финансовото състояние. Законът за мораториума е насочен към 

частни лица, дружества и банки, които имат парични задължения помежду им, 

произтичащи от граждански и търговски сделки, извършени преди 25 юли 1914 

г. със срок от три години. По време на мораториума спират да текат всички сро-

кове: материални, процесуални, давностни, съдебни и др. Мораториумът не 

спира начисляването на определените със закон лихви. Като предохранителна 

мярка е възможността при настъпване на падежите, кредиторите да поискат 

налагане на възбрани върху недвижимите имоти на длъжника по реда за обез-

печаване на вземанията, без да могат да предявят иск по частен ред. Обезпече-

нията отпадат автоматично, ако след изтичане на един месец от вдигане на мо-

раториума не се предяви иск по състезателен ред. 

Институт на Deeds of Arrangement в Англия е създаден през 1884 г. 

(Mateeva, 2016, p. 11). Той се свързва с особеностите на производството по не-

състоятелност, където се разграничава откриването на конкурсно производство 

и обявяването в несъстоятелност. Именно в рамките между двете фази се гаран-

тира по законодателен път сключването на споразумение. Следователно, всяка 

молба за обявяване в несъстоятелност се предхожда от сключване на евентуал-

но споразумение с кредиторите, което подлежи на вписване и съдебен контрол. 

Само при отрицателен резултат, съдът постановява обявително решение за отк-

риване на производството. 

Първият ни Търговски закон
3
 по структура съдържа следните дялове: Дял 

първи: За търговците; Дял втори: За търговските дружества. Дял трети: За 

търговските сделки. Приложената законодателна техника е реципиранa от Об-

щия Германски закон (1861 г.), взаимстван чрез унгарския закон. Парелно с 

основния ТЗ се прилага и специалния Закон за предпазния конкордат, приет 

на 20.03.1932 г., за който като прототип се ползва отново законодателната уред-

                                      
1
  Указ 45, Държавен вестник, 168, 28 юли 1914 г., отменен Държавен вестник, 1 , 24 
януари, 1915 г. 

2
  Държавен вестник, 60, 16 юни 1923 г. 
3
  Указ 93, 18 Май 1897 г. 
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ба на Германия от 1927 г. През 1950 г. дуализмът на гражданското ни право
4
 се 

преустановява с отмяната на ТЗ и приемането на Закона за задълженията и до-

говорите (ЗЗД). 

Актуалната правна уредба в България се състои от Търговски закон (ТЗ)
5
, 

състоящ се от а) Общи положения на търговците; б) Търговски сделки; в) Тър-

говска несъстоятелност. С цел защита на добросъвестните предприемачи през 

2016 г. се прие специална Част пета на ТЗ под наименование „Производство по 

стабилизация на търговец”. 

Исторически факти от развитието на несъстоятелността в страната като 

правен институт се съдържат още в ТЗ от 1898 г. Несъстоятелността е обект на 

специален раздел: Книга II, посветена на регулиране на отношенията между 

неплатежоспособния длъжник-търговец и кредиторите му. В тази част българс-

кият законодател се основава на отделни разпоредби от френския закон, реци-

пиран посредством италианския и румънския закон, като същевременно се е 

съобразил и със спецификата на икономическата ситуация в страната като е 

въвел редица нововъведения. Показателен пример за това е правото на actio 

Pauliana
6
, с което наименование се свързва процедурата за обжалване на декла-

ративното решение, която е адаптирана, с оглед на българското процесуално 

право, както и институтът на реабилитация, уредбата на престъпните деяния и 

др. В първия ТЗ за първи път в България е въведен термина „несъстоятелност”, 

който по съдържание кореспондира на френския термин фалит (fallite) и на анг-

лийския банкрут (bankruptcy). 

С цел съхраняване на дейността на търговците през 1932 г. се приема Зако-

нът за предпазния конкордат (ЗПК)
7
 като извънсъдебен способ за спасяване на 

длъжника при спиране на плащанията с цел да преодолее неплатежоспособ-

ността си. Понятието конкордат в юридически аспект се ползва със специфично 

съдържание, а именно: да подпомогне длъжника и кредиторите му по пътя на 

споразумението да постигнат доброволно уреждане на задълженията с цел из-

бягване на фалит. Конкурсният конкордат се е подразделял на съдебен, когато 

споразумението между длъжника-търговец в производството по несъстоятел-

ност и кредиторите му е утвърдено от съда и извънсъдебен, който се е развивал 

без наличието на съдебен процес. 

                                      
4
  Под дуализъм на гражданското ни право се има предвид паралелно действие на нор-
мативна уредба за физически и юридически лица и отделно за търговците. 

5
  Държавен вестник, 48 от 18 юни 1991 г. 
6
  С помощта на този иск измаменият кредитор е имал право да обжалва сделката между 
длъжника и третото лице пред компетентния съд. 

7
  Указ 569, 28 март 1932 г., отменен с § 4, т. 5 от преходните правила на Закона за за-
дълженията и договорите – Държавен вестник, 275 от 22 ноември 1950 г. 
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Интересен момент в развитието на търговското законодателство е предви-

деното производство за споразумение с кредиторите в Указ № 56 за стопанс-

ката дейност
8
.Този нормативен акт просъществува кратко време, поради възс-

тановяване на дуализма на частното ни право през 1991 г. с приемането нa 

действащия ТЗ. Специално уреденото производство в глава трета на Указ 56 

под наименованието „Несъстоятелност и ликвидация на фирмите” просъщест-

вува до 1994 г. В рамките на няколко законодателни текстове от чл. 65 до чл. 81 

се регламентират последиците при наличие на неплатежоспособност. То е за-

дължително по вид, като ликвидация е допустима само при наличието на лип-

са на възможност за възстановяване на платежоспособността чрез предви-

дените правни средства. Процедурата се провежда преди извършването на 

ликвидация пред обслужващата банка в срок от един месец, който със съгласие 

на страните може да бъде удължен. Едва при липса на споразумение, председа-

телят на банката е задължен да сезира окръжния съд с цел образуване на произ-

водство по несъстоятелност. Предимството на този регламент е задължител-

ният характер на производството по споразумение като предварителна фаза 

преди преминаване на съдебно производство. 

След икономическата криза от 2008 г. в Европа постепенно се утвърждава 

идеята за предоставяне на втори шанс на добронамерените предприемачи. Ос-

новният момент за това е в промяната на законодателния подход, използван от 

отделните държави до този момент, насочен преди всичко към ликвидиране на 

предприятията с финансови затруднения. Именно поради това, Европейската 

комисия в свои анализи и документи насочва вниманието на европейските дър-

жави да измести фокуса от ликвидация към регламентиране на правни процеду-

ри за преодоляването им. По този начин се оформя и началото на съвременната 

тенденция в Европейския съюз за създаване на култура за „спасяване и възста-

новяване”
9
. Във връзка с това, в своите анализи Европейската комисия заключа-

ва, че ефикасността на производството по несъстоятелност зависи не от 

вида на правната система: common law или civil law, а от специфичните раз-

поредби, предвиждащи процедури за ранно предупреждение и за оздравяване и 

възстановяване. 

С оглед на гореизложеното, на основата на историческата ретроспекция и 

еволюцията на търговското ни право могат да се оформят следните изводи и 

обобщения: 

 

                                      
8
  Държавен вестник, 4, 13 януари 1989 г. 
9
  Report of the Commission to the European Parliament, the Council and the European 
economic and social council. Strasburg, 12.12.2012, pp. 8-12. 
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� Исторически българското търговско право е ориентирано към европейс-

ките образци от правните системи, представени преди всичко от Франция и 

Германия. 

� В своето историческо развитие и по настоящем законодателството съз-

дава и съдържа мерки за съхраняване на предприятията на добросъвестните 

предприемачи.  

� Налице е тенденция за нов законодателен модел с цел промяна в уредбата 

на несъстоятелността, адекватен на развитието на икономическите отношения. 

 

2. Исторически утвърдени системи на законодателствата, 

свързани с несъстоятелността 

Като основни критерии за анализ на моделите пряко свързани с регламента-

цията на несъстоятелността са правно защитения интерес и интензитета на правна 

защита. С оглед на посочените критерии в научните изследвания е извършена 

систематизация на държавите, като основно се отчитат интересите или на креди-

торите на неплатежоспособния длъжник, или на самия длъжник. На основата на 

правно защитения интерес, според който се определя съотношението, в което се 

намират правата и задълженията на участниците в производството различаваме: 

а) англосаксонски модел, насочен предимно към удовлетворяване интересите на 

кредиторите. б) континентално-правен модел, предназначението на който е пре-

ди всичко свързан със защита интересите на длъжника. в) американски модел, 

насочен към съчетаването на двата интереса в рамките на производството. 

С оглед на интензитета на защитата в световен мащаб са утвърдени: прок-

редиторската система, при която интересите на кредиторите притежават до-

миниращо значение. Тя съществува в две разновидности: а) радикална (Анг-

лия, Израел, Австралия), за която е типично прилагането на процедури по лик-

видация и максимално разпределение активите на длъжника в полза на взема-

нията на кредиторите и б) умерена (Германия, Норвегия, Финландия), при коя-

то се предвиждат отделни механизми за съхранение на предприятието на длъж-

ника. За разлика от тях разраничаваме и продлъжникова система, като в отдел-

ни държави тя е радикално насочена към охраняване на неговите интересите 

(Франция) или умерена (Гърция, Испания и Белгия). За определяне на мястото 

на страната в така исторически утвърдените системи, изходна апозиция е целта 

на производството по несъстоятелност, предвидена в чл. 607 от ТЗ
10
. Норматив-

ният анализ показва, че доминиращият интерес е на кредиторите в произ-

                                      
10
  Чл. 607. (1) от ТЗ Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справед-
ливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на 
длъжника. 
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водството, като паралелно с това се отчитат интересите и на длъжника и него-

вите работници. От това следва и основният извод за отнасянето на действаща-

та регламентация към утвърдената прокредиторска система. 

След 2015 г. в резултат на множество анализи и препоръки на Европейска-

та комисия, в материята на несъстоятелността настъпиха промени, които очер-

тават тенденцията към регламентиране на съхраняващи предприятието проце-

дури и правни средства при наличието на финансови затруднения. Към настоя-

щия момент в търговското ни право, те могат да се систематизират в следните 

групи: а) извънсъдебно производство – „Производството по стабилизация на 

търговеца”, уредено в чл. 761-797 от ТЗ; б) съдебна алтернативна фаза в про-

изводството по несъстоятелност под наименование „Оздравяване на предприя-

тието”, уредено в гл. 44 от ТЗ, чл. 696-710; в) сключване на извънсъдебно 

споразумение – чл. 740-742 от ТЗ, насочено към прекратяване на производст-

вото като главна цел, а не към преодоляване на неплатежоспособност. 

С оглед на посочената систематизация, и на компетентния орган за прео-

доляване на неплатежоспособността разграничаваме два вида процедури, които 

с оглед на възприетите европейски терминологии ги означаваме като: a) реор-

ганизационна процедура, към която отнасяме производството по стабилизация 

на търговеца; и б) формална съдебна процедура, към която отнасяме произ-

водството по оздравяване на предприятието, съгласно действащото ни право. 

 

3. Особености на правните средства за преодоляване 

на неплатежоспособността според актуалното 

ни търговско законодателство 

3.1. Производство по стабилизация на търговеца 

Производството по стабилизация на търговец e регламентирано с цел да 

предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане 

на споразумение между търговеца и неговите кредитори.Приемането му през 

2016 г. е резултат от цялостния процес за хармонизация на законодателствата в 

Европа, насочени към осигуряване на правни регламенти за защита на добросъ-

вестните предприемачи. Особеностите на производството, уредено от действа-

щия ни ТЗ, могат да бъдат представени по следния обобщен начин в настоящо-

то изложение. 

Правото за откриването му е предоставено единствено и само на 

длъжника във финансови затруднения, но на един предварителен етап. Поради 

това, основанието за откриване на производството е наличието на потенциална 

опасност от неплатежоспособност, преди тя да е настъпила. Това е състояние 
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на търговеца, при което с оглед на предстоящите падежи на паричните му за-

дължения в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабилизация ще се 

окаже в невъзможност да изпълни изискуеми парични задължения по чл. 608, 

ал. 1 ТЗ или може да спре плащанията (чл. 762, ал. 2 ТЗ); Важен момент в про-

цедурата е в задължението на длъжника с откриването на производството да 

предостави план за стабилизация. Той съдържа подходящи управленски, фи-

нансови, правни, организационни, структурни и други мерки за осъществяване-

то му с цел съхраняване на дейността. При основателност на жалбата, окръжни-

ят съд определя доверено лице (квази синдик), което осъществява общ надзор 

върху имуществото и дейността на търговеца. 

Правната уредба предоставя широки правомощия на съда по отношение на 

контрола върху управление имуществото на длъжника в рамките на производс-

твото. Съдът е овластен с правото да отнеме управлението от търговеца и да го 

възложи на довереното лице при условие, че са налице действия, застрашаващи 

интересите на кредиторите. По наше мнение, отнемането на правото на управ-

ление от длъжника, дори и с цел да се съхрани имуществото му, влияе отрица-

телно към използване на производството в практиката. Основната критика 

към предвидения регламент е сходството му с производството по оздравяване 

на предприятието, с тази разлика ,че предхожда формалното съдебно производ-

ство. В този дух е и липсата на взаимственост от практиката на други държави, 

например САЩ, където е позната фигурата „длъжник във владение” (debtor in 

possession- DIP). В законодателството на САЩ е предвидено възможността 

длъжникът по отношение на задълженията да е в правното положение на дове-

реник. Поради това, той продължава да контролира и да ръководи дейността си 

като за действия, които не попадат в обхвата на обичайната дейност се изисква 

разрешение на съда. По този начин длъжникът има праватата на попечител и 

възможност да разполага с редица механизми за преструктуриране на своята 

дейност (Bachvarova, 2017, pp. 10-14)  

Действащото производство по стабилизация притежава сходни белези с 

уредбата на предпазния конкордат по отменения ни ЗПК. Правната фигура „до-

верено лице” съществува и в ЗПК, както и ограничаването на длъжника да се 

разпорежда с имуществото си. Слабост на действащата уредба е, че производст-

вото по стабилизация е независимо и външно спрямо производството по несъс-

тоятелност. Докато при условията на ЗПК, длъжникът е имал възможност 

сключването на предпазния конкордат да бъде поискано и когато има открито 

производство по несъстоятелност до първото по делото заседание. За ефектив-

ността на производството по несъстоятелност може да се съди по броя на отк-

ритите процедури, като до този момент не е налице информация в търговския 
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регистър. За разлика от него, предпазния конкордат е бил използват до 6 пъти 

повече от производството по несъстоятелност след приемането на ЗПК 

(Katsarov, 1990, p. 975). 

 

3.2. Производство по оздравяване на предприятието  

В научната литература се приема, че оздравяването на предприятието в 

съвременното ни търговско право е аналог на института на съдебния конкордат, 

регламентиран в текстовете на гл. 9 книга втора на ТЗ от 1987 (отм), под наиме-

нованието „За конкордата” (Tadzher, 1995, pp. 7). За разлика от производството 

по стабилизация на търговеца, оздравяването на предприятието му се извършва 

в съдебната фаза при открито формално съдебно производство при наличие на 

неплатежоспособност. Налице е съществена разлика в целта за провеждането 

му, която е свързана с удовлетворяване на вземанията на кредиторите, но не по 

пътя на осребряване на масата на несъстоятелността, а чрез приходите получени 

от мерките, постигнати по споразумение в изпълнение на плана за оздравяване. 

Поради това и оздравяването на предприятието представлява алтернатива на 

осребряване масата на несъстоятелността на търговеца. В процесуален аспект 

производството не е задължителен етап, което в известен смисъл e слабост на 

законодателната ни уредба (Bachvarova, 2017, pp. 189-194). Основната цел е 

запазване на търговската дейност и прилагане на разнообразни правни средства 

за облекчаване на дълговете от страна на кредиторите- опрощаване, разсрочва-

не, отсрочване, новиране, преструктуриране, продажба на цяло предприятие 

или обособени части от него и др. 

Независимо от заложената цел на законодателя да даде възможност на тър-

говеца да възстанови неплатежоспособността си и при открито производство по 

несъстоятелност в науката и практиката се посочват отделни слабости на прав-

ната уредба, които се отразяват върху ефективността й. Към тях се отнасят: а) 

разходите по производството, които са за сметка на длъжника и преставляват 

допълнителна тежест при условията на финансови затруднения; б) формалните 

изисквания, които трябва да бъдат спазени при предлагането на плана за оздра-

вяване на предприятието, което води често до неутвърждаването му от съда и 

оттук се преминава и към осребряване имуществото на длъжника; в) определя-

нето на възнаграждението на синдика от събранието на кредиторите обуславя 

зависимост в неговите действия, г) липсват разпоредби от наказателноправен 

характер, които да ангажират отговорността на синдика при неправомерни 

действия и увреждане на имущество от масата на несъстоятелността; д) правата 

на работниците не са гарантирани в необходимата степен, поради което и озд-

равявавнето на предприятието не води до подобряване на тяхното положение и 
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др. Относно ниската ефективност на производството по оздравяване свидетелс-

тва обявената законодателна резолюция на Европейския парламент от 

28.03.2019 г.
11
. Проблемите в нея, за които които следва да се подобри правната 

регламентация се отнасят до: 

� Продължителността на производството, което по възможност трябва да 

приключи в кратки срокове. Приема се, че когато продължителността е над три 

години, то производството е неефективно. 

� Разходите по приключване на производството са неоправдано скъпи, 

както за длъжника, така и за кредиторите му. 

� Да се гарантира правото на работниците и техните представители да 

имат достъп до приложима и актуална информация относно наличието на инст-

рументи за ранно предупреждение.  

� Да се насърчат длъжниците да подават заявления за ранно преструкту-

риране и на ранен етап на техните финансови затруднения. 

� Държавите да предвидят задължително назначаването на специалист по 

преструктуриране с цел подпомагане и съдействие на страните при договаряне-

то и изготвянето н а плана за преструктуриране. 

� Да се осигури подходяща квалификация, обучение и експертност на 

специалистите и синдиците, които участват в производствата по несъстоятел-

ност.  

� Мониторинг на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и 

опрощаване на задълженията. 

� Използване на различни модели и методи за анализ на риска в стопанс-

ката практика.  

 

Заключение 

Разгледаните въпроси, свързани с несъстоятелността показват от една 

страна историческите традиции в страната по изграждане на законодателство, 

което да подпомогне търговците за преодоляване на кризи от стопански и фи-

нансов характер. На настоящия етап не без значение е и въпросът за хармонизи-

ране на законодателството в Европа, поради икономическите процеси на глоба-

лизация. Независимо от усилията по създаване на законодателство, предоста-

вящо възможности за преструктуриране на ранен етап, статистическите данни 

показват,че неговата ефективност към настоящия момент е минимална. На тази 

основа, както и с оглед на съвременните анализи на Европейската комисия е 

необходимо да се преосмислят институтите по стабилизация на търговеца и 

                                      
11
 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0321_BG.html 
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оздравяване на предприятието с цел да осигурят изпълнението на заложените 

цели.  
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