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1. Увод 

След сравнително дълготрайно прилагане на главата четвърта от Търговския закон 
„Несъстоятелност“ настъпи момент, в който да бъдат изчистени редица въпроси относно 
самото производство. През последните три години активната тълкувателна дейност на Общото 
събрание на Търговска колегия на Върховния касационен съд образува две ключови 
тълкувателни дела – относно общото производство по несъстоятелност и относно 
специфичното производство по банкова несъстоятелност. Към датата на приключване на 
настоящия анализ бе постановено решение само по първото дело, свързано с общото 
производство. 

В настоящия доклад ще бъдат разгледани съществените моменти от самото производство по 
несъстоятелност, идентифицираните рискове както за длъжника, така и за неговите кредитори 
и изясняването на материалните и процесуалните аспекти на тези рискове с оглед на 
постановената практика. 

Финансовата и икономическа кризи от 2008-2009 г. ясно откроиха редица слаби и силни страни 
на българската икономика. Към първите може да се причислят ниската гъвкавост на трудовия 
пазар и влошаващата се инвестиционна среда, а към вторите – поддържането на ниските преки 
данъци, нисък публичен дълг и стабилна банкова система.  

На фирмено ниво съществуват и редица други слабости, които също бяха изострени в резултат 
от кризата, сред които попада и процедурата по несъстоятелност. Следствията от тази слабост 
най-ясно личат от зачестилите доклади на работодателски и търговски организации, както и на 
отделни икономически агенти за нивото на междуфирмената задлъжнялост. Нивата ѝ, според 
експертни оценки, са все още високи1. С други думи междуфирмената задлъжнялост се 
превръща в проблем едва след забавяне на икономическата активност в страната и 
намаляването на търговските обороти. Едно от решенията на този проблем се крие в 
прилагането на ефективна процедура по несъстоятелност, която да позволи на 
платежоспособните компании да разполагат с повече оборотни средства, а на 
неплатежоспособните – да бъдат закрити и активите им да бъдат използвани за по-
продуктивни дейности. Самият характер на производството се развива сравнително бавно в 
българската среда и поради тази причина натрупаните дефицити по делата по несъстоятелност 
станаха видни в сравнително късен етап след последиците на икономическата криза 2008 – 
2009 г. 

Освен че забавя икономическата активност, поради неизползване на производствени активи, 
неефективната процедура по несъстоятелност създава възможности и за злоупотреби. По 
мнения на частния сектор злоупотребите са зачестили през последните години. Това мнение се 
споделя не само от търговци и производители, но и от финансови институции, които заради 
бавната процедура по несъстоятелност или злоупотреби с нея са способни да съберат малка 
част от дължимите им вземания. 

Ефективна процедура по несъстоятелност в България липсва, което най-ясно се вижда от 
представянето ѝ в класацията Doing Business, където един от показателите измерва 
ефективността на процедурата. В периода 2004-2018 г. продължителността на процедурата по 
несъстоятелност не се е променила и е средно 3,3 г. Разходите за нея също не се променят – 9% 
от имуществото. Същевременно делът, който кредиторите възстановяват от задълженията към 

                                                           
1 Анализи на Българската стопанска камара – тук 
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тях се повишава сравнително бавно  31,4% през 2012 г. до 37,2% за 2018 г.2 като този дял се 
запазва в процентно изражение и към настоящия момент. С други думи, ефективността на 
процедурата се влошава като събираемостта на вземанията е около една трета. 

Настоящият анализ се стреми към представяне на процедурата по несъстоятелност в България, 
идентифициране на методи за злоупотреба с нея и ключовите моменти на подобряването на 
някои от слабостите с оглед на тълкувателната практика на ОСТК на ВКС, като не цели 
изчерпателност и всеобхватност. Крайната цел е усъвършенстването на процедурата и 
доближаване на резултатите от нея не само до тези на страните от региона, но и до тези в 
развитие страни от ОИСР. 

 

 

2. Ситуацията в България 

Производство по несъстоятелност се открива при неплатежоспособност или свръхзадълженост 
на търговец и има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и 
възможност за оздравяване предприятието на длъжника. 

Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на 
подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.  

Производство по несъстоятелност се открива по подадена до съда писмена молба от: 

 длъжника, съответно от ликвидатора  

 кредитор на длъжника по търговска сделка 

 Националната агенция за приходите - за публичноправно задължение към държавата 
или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно 
държавно вземане. 

 

Неплатежоспособен длъжник е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство 
по несъстоятелност, в противен случай отговаря солидарно пред кредиторите за вредите, 
причинени от забавата. 

Съдът разглежда незабавно молбата за откриване на производство по несъстоятелност, 
подадена от длъжник и тя се обявява в търговския регистър.  

Ако молбата е внесена от кредитор, тя се разглежда с призоваване на двете страни в 14-дневен 
срок. Образуваните дела по молба на длъжник се прекратяват, ако до постановяването на 
решение по тях бъде подадена молба от кредитор. Делото се образува от датата на подаване 
на молбата и най-късно в тримесечен срок трябва да бъде решено. 

 

                                                           
2 Виж данните тук, страница 160 и сл. 
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2.1. Етапи 

Въпреки дългото ѝ описание (виж Приложение 1), като цяло процедурата по несъстоятелност 
изглежда сравнително кратка на хартия: 

 Максимум 3 месеца отнема на съда да се произнесе по внесена молба за откриване на 
процедура по несъстоятелност, като внесената молба се разглежда най-късно в 14-
дневен срок; 

 С до 1 месец разполагат кредиторите, за да предявят писмено вземанията си, считано 
от дата на откриване на процедурата; 

 До 1 месец след приемане на списъка с кредиторите може да бъде предложен 
оздравителен план; 

 Ако такъв план не е предложен, съдът обявява предприятието в несъстоятелност и се 
преминава към продажба на имуществото, за да бъдат удовлетворени вземанията на 
кредиторите. 

Графика 1: Етапи на процедурата по несъстоятелност според закона 
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*Тази възможност е валидна само за имот, който е ипотекиран от длъжника за 
обезпечаване на чужд дълг. 

 

 

2.2. Продължителност 

Първите етапи на процедурата – от подаването на молба за откриване на процедура до 
приемане на оздравителен план или обявяване на дружеството за несъстоятелно, ако се 
приеме, че съдът се възползва от пълните 3 месеца за вземане на решение и приемането на 
списъка на кредиторите не бъде обжалвано, отнемат 5 месеца и 7 дни. Това не включва 
множеството възможности и срокове за обжалване. В сегашния закон обаче не са разписани 
срокове за осребряването на имуществото, което може да включва 2 търга и евентуално 
директно договаряне. Липсват и срокове за изплащане на получените от продажбата на 
имущество средства на кредиторите.  

От направена справка от ИПИ по Обобщените статистически данни3 за дейността на 
съдилищата става ясно, че: 

 средната продължителност на процедурите по несъстоятелност сериозно варира в 
отделните области, но никъде не е по-кратка от 12 месеца; 

 среднопретеглената продължителност от направената извадка за 2018 г. е 3 години и 3 
месеца. Това забавяне може да се обясни с твърде дълъг процес на осребряване на 
имуществото и разплащане с кредиторите, неспазване на законните срокове или 
комбинация от двете. 

 

 

2.3. Икономически ефекти 

Икономическите ефекти от бавните процедури са замразяване или ограничаване употребата на 
производствени активи, което води до: 

 Намаляване на полезния им живот  

Повечето материални активи имат ограничен полезен живот, през който могат да бъдат 
използвани за производствени цели. Този живот е в голяма степен фиксиран и неизползването 
на активи води до по-ниско производство на стоки и услуги в сравнение с потенциала на 
актива; 

 Понижаване на цената на активите  

Намаляването на полезния живот на активите се отразява негативно и на цената им. Колкото 
по-малък е той, толкова по-ниско е очакваното производство на стоки и услуги, а от там 
намалява и цената, която бъдещ инвеститор е готов да заплати; 

 Замразяване на ликвидни средства за кредиторите 
                                                           
3 Данните виж тук  
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Предоставянето на стоки и услуги на длъжника от кредиторите му е свързано с разходи за тях и 
съответно намаляване на средствата, с които те разполагат. Забавянето на разплащането на 
задълженията удължава нуждите от ликвидни средства; 

 По-високи съдебни разходи, а от тук и по-ниска възвръщаемост за кредиторите 

Процедурата по несъстоятелност се изпълнява от трети лица – съд и синдик. Услугата, която те 
предоставят, е свързана с разходи, които се изплащат от масата на несъстоятелността или от 
самите кредитори. Това намалява нетната възвръщаемост на последните; 

 Загубени ползи  

Горе-изброените последствия водят до разход на време и ресурси за непроизводствени 
дейности. Това означава производство на по-малко продукт, по-ниски печалби и по-ниска 
възвръщаемост от и по-ниска ефективност на направената инвестиция . 

 

 

2.4. Липса на контрол върху прилагане на процедурата 

Липсата и неспазването на срокове, както и прекалено дългата процедура са показателни за 
друг проблем в системата – липсата на контрол върху и отчетност за свършената работа от 
страна на съдиите и синдиците. При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията от 
страна на синдика съдът има право, но не е задължен, да наложи глоба в размер не по-голям 
от месечното му възнаграждение. Няма предвидени санкции за съдии.  

Липсата на отчетност създава почти неограничени възможности за злоупотреби, които са както 
законосъобразни – изтегляне на датата на несъстоятелност твърде дълго преди подаването на 
молбата за откриване на процедура, така и в пряк разрез със закона – неспазване на сроковете 
за гледане на дела. 

Продължаващите неуредици в съдебната система позволяват на някои кредитори да се 
облагодетелстват за сметка на останалите. Твърди се, че това става, като си изберат „удобен“ 
съдия, който да разглежда молбата за откриване на процедура по несъстоятелност, а в 
последствие и самата процедура. Тъй като подадените молби се разпределят между съдиите 
на случаен принцип, пускат се множество молби, докато някоя от тях не попадне на 
правилното място, след което се изтеглят останалите. След това на база на последните 
годишни финансов резултат, баланс и оценка на активите и пасивите съдът определя дали да 
открие процедура по несъстоятелност или затрудненията са временни. Ако бъде взето 
решение за откриване на процедурата, то въз основа на последните годишен финансов 
резултат и баланс съдът определя началната дата на несъстоятелността. Твърди се също, че 
има случаи, в които началната дата на несъстоятелността предхожда пускането на молбата за 
откриване на процедура с 13 години. 

Изтеглянето на началната дата създава сериозен проблем – извършените след нея сделки, 
плащания, обезпечения (с изключения на тези по Закон за особените залози) и др. могат да 
бъдат обявени за нищожни. Ако това стане, изплатените от длъжника средства трябва да бъдат 
върнати, взетите от него кредити не се връщат на кредиторите, а последните губят правата си 
върху обезпечението, срещу което се отпуска кредита. На практика има случаи, в които 
плащанията за офис консумативи, кафе, захар, адвокатски и одиторски хонорари и др. също 
подлежат на връщане. Парадоксалното в този случай е, че една от причините за дългия период 
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между началната дата на несъстоятелността и откриването на процедура по несъстоятелност е 
бавното откриване на самата процедура от съда. 

 

Сред икономическите ефекти от изтеглянето на началната дата на несъстоятелността твърде 
дълго назад във времето са: 

 Потребяване на ресурс, независимо финансов или реален, за който не се плаща, а от 
там и неефективната му употреба; 

 Загуби за заемодателите в следствие на неизплатени кредити и загуба на 
обезпечението срещу, което са отпуснали средствата; 

 Затягане на изискванията за отпускане на кредит, които засягат и добрите длъжници; 

 Загуби за търговските партньори на длъжника, които трябва да върнат получените от 
него плащания; 

 Съвкупният ефект са по-малко инвестиции поради влошено финансово състояние на 
фирмите, от една страна и затягането на условията за кредитиране, поради по-малко 
налични средства, от друга; неувеличаване или загуба на работни места; неувеличаване 
или намаляване на доходи. 

 

 

3. Ключови моменти от тълкувателната дейност 

Тълкувателно решение № 1/2017 бе постановено през декември месец 2018 г. Тематичният му 
обхват включва следните въпроси от производството по търговска несъстоятелност, по които е 
налице противоречива или неправилна съдебна практика:  

1. Какъв е процесуалният ред, по който се развива производството по молба по чл. 625 ТЗ – 
откриване на производството, депозирана от кредитор, при подготовката й за разглеждане 
в открито съдебно заседание – приложимост на чл. 131 - 133 ГПК по отношение на реда по 
чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ;  

2. Какви са критериите по прилагането на чл. 673, ал. 3 ТЗ спрямо кредиторите със спорни 
(приети и неприети) вземания, по отношение на които е предявен иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ – 
простира ли се по отношение на тях изискването за представяне на убедителни писмени 
доказателства, както по отношение на кредиторите по чл. 637 ал. 3 ТЗ, или е достатъчен 
фактът на предявяването на иска, за да се премине към преценка дали да бъдат допуснати 
до участие в събранието на кредиторите;  

3. Допустимо ли е провеждането на събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди 
одобряване на списъка по реда на чл. 692 ТЗ и ако е допустимо, кои кредитори са 
легитимирани да гласуват в него;  

4. Допустими ли са доказателства, различни от писмените, в производството по чл. 692, ал. 3 
ТЗ;  



Стр. 9 от 19 

5. Допустимо ли е списъкът по чл. 668, ал. 1, т. 1 ТЗ да бъде съставян и по други критерии, 
освен посочените в закона, и ако са налице обективни пречки за съставяне на списък по 
търговските книги на длъжника, как се отразява това на свикването на първо събрание на 
кредиторите;  

6. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ;  

7. От кой момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план: от 
момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на 
списъка на приетите вземания, предявени в срока по чл. 685 ТЗ или след обявяване в 
търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите 
вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ;  

8. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по несъстоятелността 
отказва свикване на събрание на кредиторите;  

9. Могат ли получените суми от продажбата на имущество, върху което е учредена ипотека 
или залог, да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по чл.629б ТЗ 
или на разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (и в частност възнаграждения на синдика), когато 
получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното 
удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ;  

10. Чия собственост стават недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в 
производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на 
длъжника от търговския регистър.  

 

 

По първия поставен въпрос 

По този въпрос съществува противоречива съдебна практика. Според едното становище, 
спецификата на производството по несъстоятелност и определеният в чл. 629, ал. 2 ТЗ срок за 
разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от 
кредитор, изключват приложението на чл. 131 – 133 ГПК. Делото по несъстоятелност се 
насрочва в открито съдебно заседание без размяна на книжа – съдът се произнася с 
разпореждане за насрочване и по допускане на доказателствата (вкл. за назначаване на 
счетоводна експертиза) преди връчване на препис от молбата на длъжника, като на същия не 
се определя срок за писмен отговор.  

Според второто становище, приложимият процесуален ред, по който се развива 
производството по молба по чл. 625 ТЗ, депозирана от кредитор, при подготовката й за 
разглеждане в открито съдебно заседание, е общият исков ред по чл. 131 - 133 ГПК с единична 
размяна на книжа – с разпореждане по чл. 131 ГПК съдът изпраща препис от молбата и 
приложенията към нея на длъжника за отговор в едномесечен срок и след изтичането му 
насрочва делото в открито съдебно заседание. Общото събрание на съдиите от Търговска 
колегия на Върховен касационен съд намира следното: Процесуалните норми, съдържащи се в 
Част Четвърта „Несъстоятелност“ на Търговския закон, в т.ч. чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ, са 
специални спрямо нормите в Гражданския процесуален кодекс, което следва от препращането 
в чл. 621 ТЗ. Поради това, общият ред по чл. 131 - 133 ГПК се прилага, доколкото специалните 
норми на чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ не предвиждат нещо различно. Независимо, че е по-нов закон 
и че урежда общи процесуални правила, Гражданският процесуален кодекс не може да отмени 
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мълчаливо специалните процесуални правила за разглеждане на подадената от кредитор 
молба за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ), съдържащи 
се в действащия по-стар закон – Търговския закон. Тази молба поставя началото на особено 
исково производство, което цели да разреши със сила на пресъдено нещо спор относно 
наличието на основанията за откриване на производство по несъстоятелност 
(неплатежоспособност/свръхзадълженост на длъжника), както и за началния им момент, а не 
правния спор относно вземането на кредитора, инициирал производството.  

С оглед спецификата на производството по несъстоятелност и необходимостта да бъде 
постигната бързина в развитието му, особено в неговата първа фаза по установяване на 
предпоставките за откриването му, законодателят е определил много кратък срок за 
разглеждане на молбата – 14 дни от подаването й (чл. 629, ал. 2 ТЗ) и за решаване на делото – 
3-месечен срок от образуването му (чл. 629, ал. 6 ТЗ). Депозирането на отговор на молбата по 
чл. 625 ТЗ в предвидения в чл. 131 ГПК едномесечен срок би довело до значително забавяне на 
производството и би направило невъзможно спазването на наполовина по-краткия срок по чл. 
629, ал. 2 ТЗ за разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. При 
тази колизия приоритет следва да се даде на разпоредбата на чл. 629, ал. 2 ТЗ. Защитата на 
длъжника е гарантирана от предвидената в чл. 629, ал. 4 ТЗ възможност за възражения и 
представяне на доказателства, каквото е и предназначението на отговора на исковата молба, 
съгласно чл. 131 ГПК. Прилагайки специалните процесуални норми на чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ, 
след преценка за редовност на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, 
съдът по несъстоятелността следва да изпрати препис от молбата и приложенията към нея на 
длъжника и да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание в 14-дневен срок. 
Срещу подадената молба длъжникът може да вземе становище, да направи възражения и да 
поиска събиране на доказателства както преди провеждане на първото съдебно заседание, 
така и в самото съдебно заседание, но не по-късно от приключването му. След приключването 
на това заседание правото за възражения и доказателства се преклудира. Преклузията обаче 
настъпва единствено по отношение на възраженията и свързаните с тях доказателства, 
касаещи активната легитимация по молбата (за несъществуване на твърдяното от кредитора 
правоотношение, за погасяване на претендираното вземане - по давност, чрез плащане, 
прихващане и др.), но не и за възраженията и доказателствата, касаещи предмета на делото, 
по отношение на който се формира сила на пресъдено нещо – състоянието на 
неплатежоспособност/свръхзадълженост и началната му дата. Този извод следва от 
разпоредбата на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ, уреждаща засилено служебно начало за установяването 
на факти и за събирането на доказателства, произтичащо от действието на решението за 
откриване на производство по несъстоятелност по отношение на всички, а не само за страните 
по делото (чл. 630, ал. 3 ТЗ).  

След като съдът по несъстоятелността може по всяко време служебно да събира доказателства 
относно платежоспособността на длъжника, не би могло да се отрече правото на длъжника да 
прави възражения и да ангажира доказателства в тази връзка и след приключване на първото 
заседание по делото. На посочения процесуален ред е подчинено не само разглеждането на 
молбата на иницииралия производството по чл. 625 ТЗ кредитор, но и разглеждането на 
молбите по чл. 629, ал. 4 ТЗ за присъединяване на други кредитори към това производство. В 
случай, че молбата за присъединяване отговаря на изискванията за редовност, съдът по 
несъстоятелността следва да изпрати препис от нея, заедно с приложенията, за становище на 
длъжника и на иницииралия производството кредитор, респ. да им предостави възможност да 
заявят становище веднага, ако молбата за присъединяване е депозирана в първото заседание 
по делото. При необходимост и направено изрично искане от първоначалните страни, на 
същите следва да бъде даден допълнителен срок за становище и ангажиране на доказателства 
по молбата за присъединяване съгласно чл. 144, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 621 ТЗ.  



Стр. 11 от 19 

 

 

По втория и третия  въпрос 

Някои окръжни съдилища приемат, че изискването в чл. 673, ал. 3 ТЗ за представяне на 
убедителни писмени доказателства, за да бъде предоставено право на глас в събранието на 
кредиторите, се отнася за всички кредитори, чиито вземания не са приети по смисъла на чл. 
693 ТЗ, независимо дали тези вземания са предмет на установяване в производство по чл. 637, 
ал. 3 ТЗ или по чл. 694 ТЗ. Второто застъпвано в практиката на окръжните съдилища становище 
е, че изискването в чл. 673, ал. 3 ТЗ за представяне на убедителни писмени доказателства, за да 
бъде предоставено право на глас в събранието на кредиторите, се отнася само за кредиторите, 
чиито вземания не са приети по смисъла на чл. 693 ТЗ и са предмет на установяване в 
производство по чл. 637, ал. 3 ТЗ, докато за кредиторите, чиито вземания не са приети по 
смисъла на чл. 693 ТЗ и са предмет на установяване в производство по чл. 694 ТЗ, е достатъчен 
фактът, че е предявен иск по чл. 694 ТЗ. Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на 
Върховен касационен съд приема за правилно първото становище.  

С изменението на чл. 673, ал. 3 ТЗ от 1998 г. (ЗИДТЗ, обн. ДВ, бр. 70/1998 г.) е предвидено, че 
съдът може да предостави право на глас на кредитор по чл. 637, ал. 3 ТЗ, ако в подкрепа на 
вземането му са представени убедителни писмени доказателства, и на кредитор с неприето 
вземане, който е обжалвал решението по чл. 692 ТЗ. Това изменение е продиктувано от 
отпадането на исковия ред за установяване на вземанията след отмяната на чл. 694 ТЗ и 
осъществяване на защитата на кредиторите чрез обжалване на решението на съда по 
несъстоятелността по чл. 692 ТЗ. По-късно, с изменението на Търговския закон от 2000 г. (ДВ, 
бр. 84/2000 г.), исковият ред по чл. 694, ал. 1 ТЗ за установяване на спорните вземания е 
възстановен, без обаче да е извършена съответна промяна в разпоредбата на чл. 673, ал. 3 ТЗ, 
което е рефлектирало впоследствие и при приемането на настоящата й редакция. 3. Допустимо 
ли е провеждането на събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди одобряване на 
списъка по реда на чл. 692 ТЗ и ако е допустимо, кои кредитори са легитимирани да гласуват в 
него. Застъпваните в съдебната практика становища по този въпрос са съответно – за 
недопустимост и за допустимост да бъде проведено събрание на кредиторите за избор на нов 
синдик, преди да е одобрен списъкът по реда на чл. 692 ТЗ. Общото събрание на съдиите от 
Търговска колегия на Върховен касационен съд приема за правилно първото становище. 
Типичното развитие на производството по несъстоятелност след неговото откриване е да бъде 
проведено първо събрание на кредиторите, което, в съответствие с правомощията си по чл. 
672, ал. 1, т. 2 ТЗ, следва да избере постоянен синдик и да предложи на съда неговото 
назначаване. Легитимирани да участват в първото събрание на кредиторите са кредиторите, 
включени в списъка по чл. 668, т. 1 ТЗ и в извлеченията от търговските книги на длъжника. След 
постановяване от съда по несъстоятелността на първото определение за одобряване на 
списъка на приетите вземания, във всички следващи събрания на кредиторите могат да 
участват само кредитори с приети вземания по смисъла на чл. 693 ТЗ, респ. кредитори, на 
които е предоставено право на глас по реда на чл. 673, ал. 3 ТЗ. От това обичайно развитие на 
производството по несъстоятелност са възможни отклонения, при които след провеждане на 
първото събрание на кредиторите, но преди одобряване на списъка на приетите вземания с 
определението по чл. 692 ТЗ, да бъде поискана или обективно да се наложи замяна на 
назначения синдик. Анализът на действащата правна уредба налага извод, че в посочената 
хипотеза е недопустимо да бъде проведено събрание на кредиторите за избор на нов синдик. 
Това следва както от разпоредбата на чл. 673, ал. 1 ТЗ, регламентираща изрично момента, в 
който се провежда събранието на кредиторите – след одобряване на списъка на приетите 
вземания, така също и от разпоредбата на чл. 673, ал. 2 ТЗ, определяща персоналния състав на 
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всяко събрание на кредиторите (след първото) – само кредитори с приети вземания, съответно 
кредитори с предоставено право на глас по чл. 673, ал. 3 ТЗ.  

Аргумент в тази насока е и новата разпоредба на чл. 669, ал. 4 ТЗ (ДВ, бр. 105 от 2016 г.), която 
предвижда, че при невъзможност да бъде проведено първо събрание на кредиторите, 
назначеният от съда временен синдик изпълнява правомощията си до избирането на 
постоянен синдик от събранието на кредиторите след одобряване на списъка по чл. 692 ТЗ. 
Поради невъзможността събранието на кредиторите, като орган на несъстоятелността, да бъде 
конституирано преди де е одобрен списъкът на приетите вземания, при възникнала 
необходимост от замяна на избрания от първото събрание на кредиторите синдик (респ. 
назначения от съда временен синдик в хипотезата на чл. 669, ал. 3 и 4 ТЗ), приложение следва 
да намери разпоредбата на чл. 657, ал. 8 ТЗ, според която до избирането на нов синдик 
функциите му се изпълняват от назначен от съда служебен синдик. В подкрепа на този извод е 
и разпоредбата на чл. 672, ал. 2 ТЗ, предвиждаща, че една от хипотезите, при които съдът 
назначава за синдик от класираните от кредиторите на първото събрание лица, е именно 
освобождаването на избрания от тях и назначен от съда синдик до провеждането на 
събранието по чл. 673 ТЗ.  

 

 

По четвъртия въпрос 

В съдебната практика съществуват две противоположни становища по така поставения въпрос. 
Според първото становище, в производството по чл. 692, ал. 3 ТЗ са допустими само писмени 
доказателства, докато според второто становище са допустими всички доказателства, а не само 
писмените. Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховен касационен съд 
приема за правилно второто становище. Производството по разглеждане на възраженията 
срещу списъците на приетите и неприети вземания е част от производството по предявяване на 
вземанията. Това производство е необходим и задължителен етап, както с оглед преминаване 
към следващата фаза от развитието на производството по несъстоятелност, така и с оглед 
установяване на лицата, чиито вземания ще подлежат на удовлетворяване и чрез които ще се 
формира един от основните органи на производството по несъстоятелност – събранието на 
кредиторите. С възраженията срещу списъците се атакува предварително извършената от 
синдика, като орган на несъстоятелността, проверка относно съществуването или 
несъществуването на предявените вземания. Производството по чл. 692, ал. 3 ТЗ не притежава 
белезите на класическо исково производство и не е насочено към разрешаване със сила на 
пресъдено нещо на въпроса относно съществуването на вземанията на кредиторите по 
основание, размер, привилегии и обезпеченост. Независимо от това, производството по 
разглеждане на възраженията от съда по несъстоятелността срещу приетите и неприетите 
вземания е спорно производство – развива се с участието на кредитора с прието/неприето 
вземане, оспорващия кредитор, длъжника и синдика и цели да разреши на този етап, макар и 
не по окончателен начин, правния спор относно съществуването на предявените вземания. 
Произнасянето на съда само въз основа на писмени доказателства се извършва винаги в 
закрито съдебно заседание. Открити съдебни заседания се провеждат с цел събиране на 
доказателства, част от които не могат да бъдат събрани в закрито заседание. При липсата на 
изрично ограничение относно допустимите доказателства във фазата по разглеждане на 
възраженията по чл. 690 ТЗ, обстоятелството, че законодателят е предвидил провеждането на 
открито съдебно заседание, е достатъчно, за да се приеме, че в това производство са 
допустими всички доказателства, които могат да бъдат събрани в открито съдебно заседание. 
Необходимостта производството по разглеждане на възраженията от съда по 
несъстоятелността да се развие бързо (по възможност в едно съдебно заседание) не може да 
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обоснове извод за недопустимост на други доказателства, освен писмените, след като 
Търговският закон не е предвидил подобно ограничение. Ако в тази фаза на производството се 
събират не само писмени, а и всички други доказателства, допустими в общия исков процес, но 
при съкратени срокове и ускорена процедура, в много случаи биха се избегнали исковете по 
чл. 694 ТЗ за установяване на оспорените вземания. Приемането на обратното означава 
преценката на съда по несъстоятелността за съществуване на оспореното вземане да е 
формална, а определена категория вземания изобщо да не могат да бъдат установени, когато 
за тяхното доказване е необходима счетоводна или друг вид експертиза, което би довело до 
неравнопоставеност на кредиторите.  

 

 

По петия въпрос: 

Допустимо ли е списъкът по чл. 668, ал. 1, т. 1 ТЗ да бъде съставян и по други критерии, освен 
посочените в закона и ако са налице обективни пречки за съставяне на списък по търговските 
книги на длъжника, как се отразява това на свикването на първо събрание на кредиторите. 
Предвид законодателното разрешаване на този въпрос с приетата след образуване на 
настоящото тълкувателно дело нова норма на чл. 669, ал. 3 ТЗ (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), 
предложението за постановяване на тълкувателно решение по същия следва да бъде 
отклонено. 

 

 

По шестия въпрос: 

Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ. По този въпрос е налице 
противоречива съдебна практика, обективирана в множество определения по чл. 274, ал. 2, 
изр. 1 ГПК на Търговска колегия на ВКС. В част от актовете се застъпва становището, че 
определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ подлежи на обжалване в хипотезата, когато с него се отказва 
възобновяване на започнало изпълнително производство в полза на обезпечен кредитор 
срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността, тъй като същото има преграждащ 
характер по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. В други актове се приема, че това определение 
не подлежи на обжалване, включително и в хипотезата на отказ на съда по несъстоятелността 
да уважи молбата на обезпечения кредитор за продължаване на изпълнителното производство 
по реализация на обезпечението му, доколкото не е налице нито една от предпоставките на чл. 
274, ал. 1 ГПК. Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховен касационен съд 
приема за правилно второто становище. Обжалваемостта на съдебните актове винаги е 
предмет на изрична регламентация с императивни процесуални норми. Такава регламентация 
по отношение на актовете на окръжните съдилища, постановени в производството по 
несъстоятелност, се съдържа в разпоредбите на чл. 613а, ал. 1 и ал. 3 ТЗ. В чл. 613а, ал. 1 ТЗ са 
изброени изчерпателно актовете (решения и определения), които подлежат на обжалване по 
общия ред на ГПК. За всички останали актове в ал. 3 е предвидено, че подлежат на обжалване 
само пред съответния апелативен съд по съответния ред на ГПК. По отношение на тази втора 
група актове е въведено изключение от общия ред на ГПК, като те не подлежат на касационно 
обжалване. Доколкото други отклонения от общия ред за обжалване на определенията не са 
предвидени, обжалваемостта им е обусловена от наличието на общите предпоставки, 
установени в чл. 274, ал. 1 ГПК – преграждащ характер на определението или изрично 
предвидена в закона възможност за обжалването му. По отношение на определението по чл. 
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638, ал. 3 ТЗ не е налице нито една от посочените предпоставки. Независимо от правния 
резултат – разрешаване или отказ да бъде разрешено продължаване на действията по 
спряното индивидуално изпълнително производство срещу имущество, включено в масата на 
несъстоятелността, произтичащите от определението правни последици имат значение само за 
спряното изпълнително производство, а не рефлектират върху самото производство по 
несъстоятелност, в което то е постановено, съответно не въздействат преграждащо върху 
развитието на производството по несъстоятелност, т. е. не е осъществена хипотезата на чл. 274, 
ал. 1, т. 1 ГПК. Предвид липсата на изрично предвидена в закона обжалваемост на 
определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ, не е налице и хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК. 

 

 

По седмия въпрос 

От кой момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план: от момента 
на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на 
приетите вземания, предявени в срока по чл. 685 ТЗ или след обявяване в търговския регистър 
на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в 
допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ. Според първото от застъпваните в практиката 
становища, срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план тече от момента на 
обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на 
приетите вземания, предявени в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ. Според второто становище, този 
срок тече от момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за 
одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 
1 ТЗ. Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховен касационен съд приема за 
правилно второто становище. Разпоредбата на чл. 706, ал. 1 ТЗ предвижда, че утвърденият от 
съда по несъстоятелността план за оздравяване е задължителен за длъжника и за всички 
кредитори, чиито вземания са възникнали преди датата на решението за откриване на 
производството по несъстоятелност. Именно поради задължителния характер на плана, в 
оздравителното производство следва да участват всички кредитори от посочената категория 
независимо от това дали са предявили вземанията си в първоначалния срок по чл. 685, ал. 1 ТЗ 
или в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ. Кредиторите с предявени вземания по чл. 688, 
ал. 1 ТЗ участват на общо основание в производството по несъстоятелност и не понасят никакви 
други санкции за това, че са предявили вземанията си в допълнителния 2-месечен срок, освен 
санкциите, изрично предвидени в чл. 688, ал. 2 ТЗ – нямат право да оспорват вече приети 
вземания и извършено разпределение на осребреното имущество на длъжника (ако има 
такова); удовлетворяват се от остатъка от осребреното имущество и понасят разноските по 
приемане на вземанията си. Поради това, тези кредитори не могат да се считат изключени от 
оздравителното производство, което е част от производството по несъстоятелност. В подкрепа 
на извода, че срокът за предлагане на оздравителен план е обвързан с одобряването на 
списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ, е и 
разпоредбата на чл. 700, ал. 1, т. 1 ТЗ (актуална редакция ДВ, бр. 101/2010 г.), според която 
оздравителният план трябва да предвижда степента на удовлетворяване на вземанията, 
включени в одобрените от съда списъци към момента на внасяне на плана. Употребата на 
съществителното „списъци“ в множествено число сочи, че в новата уредба от 2010 г. е 
съобразено обстоятелството, че за вземанията, възникнали преди датата на решението за 
откриване на производство по несъстоятелност, се изготвят два списъка – списък на 
кредиторите, чиито вземания са предявени в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ, и списък на 
кредиторите, чиито вземания са предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ. 
Доколкото всички тези кредитори са засегнати от оздравителния план (чл. 706, ал. 1 ТЗ), 
законът им гарантира участие в оздравителното производство (чл. 703, ал. 6 ТЗ), включително 
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като въвежда изискване към плана да предвижда степента на удовлетворяване на вземанията 
им (чл. 700, ал. 1, т. 1 ТЗ). Аргумент в същата насока са и разпоредбите на чл. 697, ал. 1, т. 3 и т. 
4 ТЗ, в които кредиторите, имащи право да предложат план за оздравяване, т. е. да участват в 
оздравителното производство, са разделени единствено по критерия „обезпеченост“ на 
вземанията, но не и с оглед момента, в който вземанията им са предявени и включени в 
списъка на приетите вземания. Неучастието в оздравителното производство на кредиторите, 
предявили вземанията си в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ, би довело до нарушаване 
на принципа за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност, тъй като, 
доколкото вземанията им няма да бъдат преобразувани съобразно оздравителния план, тези 
кредитори ще бъдат поставени в привилегировано положение в сравнение с кредиторите, 
предявили вземанията си в първоначалния срок по чл. 685, ал. 1 ТЗ, чиито вземания ще 
претърпят съответна трансформация. 

 

 

По осмия въпрос 

Подлежи ли на обжалване определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по несъстоятелността 
отказва свикване на събрание на кредиторите. В съдебната практика се застъпват 
противоположни становища по този въпрос – за обжалваемост и съответно за необжалваемост 
на определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по несъстоятелността отказва свикване на 
събрание на кредиторите. Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховен 
касационен съд приема за правилно второто становище. В разпоредбите на чл. 613а, ал. 1 и ал. 
3 ТЗ, които са специални по отношение на съдържащите се в ГПК разпоредби за обжалване на 
съдебните актове, е предвидено изрично кои от постановяваните в производството по 
несъстоятелност актове подлежат на обжалване и по какъв ред – в ал. 1 са посочени 
изчерпателно актовете, подлежащи на обжалване по общия ред на ГПК, а в ал. 3 е указано, че 
всички останали актове подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд по 
съответния ред на ГПК. Доколкото за определенията, попадащи в групата на актовете по ал. 3, 
не е предвидено нещо различно, същите могат да бъдат обжалвани само ако са осъществени 
общите предпоставки за обжалване съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК – ако определението е 
преграждащо по своя характер или в закона изрично е посочена възможността за обжалването 
му. Определението по чл. 674, ал. 1 ТЗ не отговаря на тези изисквания – то нито е сред 
изброените в чл. 613а ТЗ като подлежащи на обжалване съдебни актове, нито е преграждащо 
за производството по несъстоятелност. Липсата на преграждащ характер на определението, с 
което съдът по несъстоятелността отказва да свика събрание на кредиторите, произтича от 
това, че въпросите, по които събранието на кредиторите взема решение и са от значение за 
развитието на производството по несъстоятелност, могат да бъдат решени и от други органи – 
от съда по несъстоятелността или от синдика (чл. 677, ал. 2 и ал. 4 ТЗ). При отказ на съда да 
свика събрание на кредиторите, развитието на производството не би било преградено, а биха 
били приложени предвидените в закона заместващи правила. Останалите въпроси от 
компетентността на събранието на кредиторите не са от естество да блокират развитието на 
производството по несъстоятелност, поради което отказът за свикване на събрание на 
кредиторите за решаването им няма преграждащ характер. Допълнителен аргумент в 
подкрепа на извода, че посоченото определение не е преграждащо, е и възможността съдът по 
несъстоятелността да ревизира сам преценката си за липса на основание за свикване на 
събрание на кредиторите, като постанови ново определение, с което да уважи отправеното до 
него искане за свикване на такова събрание.  
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По деветия въпрос 

Могат ли получените суми от продажбата на имущество, върху което е учредена ипотека или 
залог, да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по чл.629б ТЗ или на 
разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (и в частност възнаграждения на синдика), когато 
получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното удовлетворяване 
на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ. По така поставения въпрос в 
практиката на окръжните съдилища са формирани различни становища. Според едно от 
становищата, сумите, получени от продажбата на имущество, върху което е учредена ипотека 
или залог, не могат да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по 
чл.629б ТЗ или на разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (в частност възнаграждения на синдика), 
когато получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното 
удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ, докато според 
друго становище – тези суми могат да служат за покриване на посочените разноски. Поддържа 
се и становище, че сумите, получени от продажбата на имущество, предмет на учредена 
ипотека или залог, могат да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по 
чл.629б ТЗ, но не могат да служат за покриване на разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (в 
частност възнаграждения на синдика), когато получената сума от продажбата на имуществото 
не е достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, 
ал. 1, т. 1 ТЗ. Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховен касационен съд 
приема за правилно първото становище. Съгласно чл. 629б ТЗ, когато наличното имущество на 
длъжника не е достатъчно за покриване на началните разноски за производството по 
несъстоятелност, съдът определя сумата, която трябва да бъде предплатена в даден от него 
срок от лицата по чл. 625 ТЗ или от друг кредитор, за да бъде открито производството по 
несъстоятелност. Предплащането на разноски по реда на чл. 629б ТЗ се извършва също и 
когато в хода на производството по несъстоятелност се установи, че наличното имущество на 
длъжника е недостатъчно за покриване на разноските за това производството (чл. 632, ал. 5 
ТЗ). Целта на посочените разпоредби е да се осигури възможност производството по 
несъстоятелност да се развие, независимо от липсата на достатъчно налично имущество на 
длъжника, за да се стигне до фазата на осребряване на имуществото и съответно до 
удовлетворяване на кредиторите чрез разпределение на получените от осребряването суми по 
реда на чл. 722 ТЗ. За да стимулира кредиторите да предплатят необходимите разноски 
(начални или при вече открито производство по несъстоятелност), законодателят е предвидил 
в чл. 632а ТЗ предплатените суми по чл. 629б и чл. 632 ТЗ да се възстановяват на предплатилия 
ги кредитор, когато масата на несъстоятелността се увеличи достатъчно. Увеличаването на 
масата на несъстоятелността предполага в нея да постъпят суми в резултат от събрани 
вземания или от осребряване имуществото на длъжника. Доколкото предплатените от 
кредитор суми са предназначени за покриване на разноските по несъстоятелността, вземането 
за тях представлява вземане за разноски по несъстоятелността по смисъла на чл. 723 ТЗ. 
Разпоредбата на чл. 722 ТЗ урежда императивно реда, по който се удовлетворяват вземанията 
на кредиторите. При липса на специална разпоредба, която да създава привилегия за 
удовлетворяване на кредиторите, предплатили разноски, или за възнаграждението на 
синдика, тези вземания попадат в ред 3-ти (чл. 722, т. 3 ТЗ) и не могат да бъдат удовлетворени 
от сумите, получени от реализацията на обезпечението, учредено в полза на определен 
кредитор, след като същото е недостатъчно да покрие обезпеченото вземане. Противното би 
означавало предплатените разноски да бъдат за сметка на обезпечения кредитор, без той да е 
изразил съгласие за това. Разноските по несъстоятелността, независимо от тяхното естество, се 
покриват от сумите от реализацията на обезпечението само ако такива суми са останали след 
пълното удовлетворяване на вземанията по чл. 722, ал. 1, т. 1 и т. 2 ТЗ – извод, който следва от 
разпоредбите на чл. 724, ал. 2 и 3 ТЗ. Възстановяването на предплатените разноски се 
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осъществява чрез изготвяне на сметка за разпределение, тъй като това е единственият начин за 
удовлетворяване на кредиторите при спазване на законоустановения ред на техните вземания 
и с осигурена възможност за контрол чрез оспорване на сметката за разпределение по реда на 
чл. 728 ТЗ. Когато паричните средства не са достатъчни, за да се удовлетворят изцяло 
вземанията по чл. 722, т. 3 ТЗ за разноски по несъстоятелността, предплатилите разноските 
кредитори следва да бъдат удовлетворени преди останалите кредитори с вземания за 
разноски поради установената за тях привилегия в специалната разпоредба на чл. 632а ТЗ. При 
недостатъчност на средствата в масата на несъстоятелността за цялостно удовлетворяване на 
вземанията на предплатилите разноските кредитори, по аргумент от чл. 722, ал. 2 ТЗ, те се 
удовлетворяват по съразмерност. 

 

 

По десетия въпрос 

Чия собственост стават недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в 
производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на 
длъжника от търговския регистър. Противоречие в съдебната практика по така поставения 
въпрос е налице само за хипотезата, когато длъжник в производството по несъстоятелност е 
търговец-юридическо лице, но не и когато е едноличен търговец. Поради това, че с 
регистрирането на физическото лице като едноличен търговец не възниква нов правен субект, 
различен от самото физическо лице, загубването на търговското качество на лицето при 
заличаването му от търговския регистър не води до загубване на правосубектността му. 
Физическото лице продължава да бъде титуляр на права и задължения, в т. ч. и на вещните 
права върху недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството 
по несъстоятелност след заличаването му като едноличен търговец от търговския регистър. По 
отношение на недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в 
производството по несъстоятелност след неговото прекратяване и заличаване на длъжника-
юридическо лице от търговския регистър, се застъпват различни становища: тези имоти и вещи 
стават собственост на съдружниците/акционерите, по аналогия на чл. 271 ТЗ; стават 
собственост на държавата, съответно на общините, по аналогия на чл. 11 ЗН; стават собственост 
на държавата, по аналогия на чл. 3, т. 4 ЗДС; остават без собственик и по отношение на тях се 
прилага разпоредбата на чл. 13, ал. 2 ЗОС. Общото събрание на съдиите от Търговска колегия 
на Върховен касационен съд приема следното: Производството по несъстоятелност приключва, 
когато е постигната неговата цел – пълно удовлетворяване на кредиторите, или когато е 
изчерпана масата на несъстоятелността и е невъзможно продължаването му. Производството 
по несъстоятелност трябва да бъде приключено също и тогава, когато масата на 
несъстоятелността не е изчерпана, но останалите в нея активи са непродаваеми (чл. 733 и чл. 
734 ТЗ). Съгласно чл. 734, ал. 2, изр. 2 ТЗ, компетентността да вземе решение относно 
непродаваемите вещи принадлежи на заключителното събрание на кредиторите. Доколкото 
законът не е поставил ограничения в тази насока, кредиторите са свободни да извършат 
преценка на кого да бъдат предоставени непродаваемите вещи – на самия длъжник (когато 
той е едноличен търговец-физическо лице), на съдружниците/акционерите (когато длъжникът 
е търговско дружество), на определен кредитор или на трето за производството по 
несъстоятелност лице (в т. ч. държавата или общината). В случай, че заключителното събрание 
на кредиторите не вземе решение за непродаваемите вещи от масата на несъстоятелността, 
това решение не може да бъде взето от съда по несъстоятелността, тъй като в закона не е 
предвидена подобна възможност. Независимо обаче от липсата на такова решение, 
производството по несъстоятелност следва да бъде приключено, като се постанови решение за 
прекратяването му и за заличаване на длъжника от търговския регистър (чл. 734 и 735, ал. 1 и 
ал. 3 ТЗ). В този случай, а също и в хипотезата на чл. 632, ал. 4 ТЗ при прекратяване на спряното 
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производство по несъстоятелност поради липса на достатъчно имущество за покриване на 
разноските по него, възниква въпросът в чия собственост преминават непродаваемите и 
непродадените вещи. Действащата правна уредба не съдържа изрично правило за това, на 
кого принадлежат вещите от масата на несъстоятелността, останали непродадени в 
производството по несъстоятелност след заличаването на длъжника от търговския регистър. 
Съществуващата законова празнота налага правоприлагане по аналогия в съответствие с 
нормата на чл. 46, ал. 2 ЗНА чрез прилагане на разпоредби, които се отнасят до подобни 
случаи. Със заличаването му от търговския регистър търговецът-юридическо лице загубва 
своята правосубектност, т. е. настъпва неговата юридическа смърт. Имуществените последици 
от заличаването на търговеца в найголяма степен се доближават до последиците от смъртта на 
физическото лице. Поради това, за тях следва да бъдат приложени по аналогия разпоредбите 
на Закона за наследството. Имуществото на физическото лице се наследява от неговите 
наследници по закон или по завещание. Съгласно чл. 11 ЗН, когато няма лица, които могат да 
наследяват или когато всички наследници се откажат от наследството, или изгубят правото да 
го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, 
жилищата, ателиетата и гаражите, както и парцелите и имотите, предназначени предимно за 
жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират. 
С оглед обстоятелството, че заличеният търговец-юридическо лице няма правоприемници, по 
аналогия с чл. 11 ЗН следва да се приеме, че притежаваните от него недвижими имоти и 
движими вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност, се придобиват от 
държавата, съответно от общината.  

 

Към датата на завършване на настоящия анализ тълкувателното решение на ВКС по Закона за 
банковата несъстоятелност не е обявено публично.  

 

 

4. Заключение 

Икономическата обстановка в България през последните години ясно открои нуждата от 
преосмисляне на редица политики и реформирането на слаби места в законодателството. 
Належаща нужда от такива промени има при както при нормативната уредба на процедурата 
по несъстоятелност, така и при приложението ѝ. 

Настоящото законодателство създава възможности за дълга продължителност на процедурата, 
както и за откровени злоупотреби с нея, които водят до икономически загуби – пропуснати 
ползи; липса на доверие, а от там и на инвестиции; финансови затруднения за кредиторите. 
Разгледаните в настоящия доклад проблеми са както общи – насочени към системата като 
цяло, така и конкретни – насочени към ограничаване на продължителността на процедурата и 
защита на кредиторите, като крайната цел е да се намалят икономическите загуби и 
пропуснати ползи от неефективната употреба на производствените ресурси. 

Докладът не претендира за изчерпателност и всеобхватност, а цели да предизвика дебат и 
реформи. Бъдещи доклади могат да бъдат насочени към оценка на въздействие за 
икономиката като цяло от промяна на системата към такава в полза на кредитора и 
обособяването на отделни съдилища по несъстоятелност. На ниво област могат да се изследват 
причините за различията в продължителността на процедурата по несъстоятелност и да се 
открият добри практики и поуки. Друга насока за бъдещи изследвания може да бъде 
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икономическа оценка от процедурата по несъстоятелност на конкретни дружества и влиянието 
ѝ върху свързани предприятия. 


