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Встъпителни думи

1. Присъствено решение

2. Неприсъствено решение по ТЗ – същност и 
форми; липсва свикване

i. присъстват физически на едно място

ii. физически на различно място и нямат контакт

iii. физически на различно място, но имат контакт

3. Приложимост на неприсъственото решение

4. Специална хипотеза: публично дружество



Чужд опит

1. Общ поглед

2. Държави, които допускат неприсъствени заседания 

и/или електронни заседания на управителния орган

3. Държави, които допускат неприсъствени заседания 

и/или електронни заседания на общото събрание

На фокус: Германия, Австрия, Великобритания



ООД (1)

1. Решенията на управителите

2. Решения на съдружниците

i. бързина – не се изпраща покана и не се прилага 
формалната процедура по свикване

ii. съгласие по същество, а не само за начина на 
приемане на решението

iii. не може да се дерогира с дружествения договор



ООД (2)

iv. ВКС – сериозен, бърз и неотложен въпрос

v. ВКС – необходима е процедура в
дружествения договор за техническото
придвижване на вземането на неприсъствено
решение

vi. ВКС – отменимост по чл. 74 ТЗ, а не
нищожност поради липса на съгласие



АД (1)

1. Съвети

i. ако уставът допуска

ii. единодушие за решението по същество

iii. може ли в устава да се предвиди приемане 

на неприсъствено решение с мнозинство?



АД (2)

2. Общо събрание на акционерите на обикновено 
АД

i. законът не допуска такава възможност

ii. разпоредба в устава за неприсъствено решение

iii. разпоредба в устава за отказ от покани: конкретен 
пример

iv. разпоредба в устава за скъсяване на срока за връчване 
или обявяване на поканите: конкретен пример

v. въпроси, невключени в дневния ред съгласно поканата за 
присъствено общо събрание – уредба в ТЗ



АД (3)

3. Общо събрание на акционерите на публично 
АД

i. Присъствено заседание, но с възможност за участие 
и гласуване на акционер чрез електронни средства

ii. Устава или поканата за конкретното общо събрание

iii. Кворум и мнозинство – вземат се предвид 
акционерите, които участват електронно



ЮЛНЦ

1. Управителен съвет на СНЦ
i. Присъствено заседание, но с възможност за участие и гласуване на 

член чрез електронни средства

ii. Неприсъствено заседание – съгласие с решенията по същество

2. Общо събрание на СНЦ
i. съдебната практика: законът не установява такава възможност

ii. може ли в устава да се предвиди: конкретен пример

3. Фондация – уредба в учредителния акт



Електронен подпис (1)

Чл. 13, ал. 4 ЗЕДЕП:

Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания 

електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, 

когато това е уговорено между страните.

1. В дружествения договор, устава или правилата за работа на 

съветите на АД може да се предвиди, че неприсъственото 

решение (в хипотезите, когато е допустимо по закон) може да се 

подпише с електронен подпис или усъвършенстван електронен 

подпис.



Електронен подпис (2)

2. Длъжностните лица по регистрация 
извършват формална външна проверка за 
редовността на документите

3. Няма значение къде е издаден, но това
може да се ограничи в дружествения договор, 
устава или правилата за работа на съветите

4. Не се прилага, ако за действителността на 
решението се изисква нотариална заверка
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