
 

Как да регистрирам фирма в Република България? 

 

Когато човек реши да се занимава с бизнес, пред него се изправя 

планина от решения, които трябва да вземе. Един от първите сериозни въпроси, 

на които трябва да си отговорите е какъв вид търговско дружество да учредите. 

Съществуват различни варианти на дружество, като всяка форма има своите 

предимства и недостатъци. В настоящия текст експертите от Национална 

асоциация за правна инициатива в местното самоуправление – Клон Монтана 

(НАПИМС – Клон Монтана) ще ви дадат основна информация за най-

популярните търговски дружества, както и достъпно обяснение за това как 

стъпка по стъпка да регистрирате своята фирма в Република България. 

В практиката до момента се наблюдава, че при малки и средни 

инвестиции най – често се учредяват ЕТ, ЕООД и ООД. ( Едноличен търговец, 

Еднолично дружество с ограничена отговорност, Дружество с ограничена 

отговорност) 

Вид  Предимства Недостатъци 

ЕТ  За откриване на ЕТ не е 

необходим капитал; 

 Държавните такси и хонорари 

са в пъти по-ниски за 

регистрация на ЕТ, отколкото за 

регистрация на ООД или ЕООД. 

Например, таксата за 

откриване на ЕТ е 35 лв., а за 

откриване на ООД или ЕООД -

160 лв.; 

 Цената на счетоводните услуги 

за обслужване на ЕТ са по – 

ниски; 

 Фирмата на ЕТ се заличава 

много лесно, ако в един 

момент вече не Ви е 

необходима 

 Собственика на фирмата на 

ЕТ отговаря с цялото си 

имущество за задълженията на 

фирмата; 

 На края на всяка календарна 

година собственика на ЕТ 

изравнява и довнася 

осигуровки; 

 Много от търговските дейности 

/фризьорски услуги, 

дърводелски услуги, търговия на 

дребно, автомивки, др./, когато 

се извършват от ЕТ, а не от 

ЕООД или ООД плащат патент, 

който в много случаи е доста 

висок, в сравнение с плоския 

данък, който се плаща върху 

печалбата на ЕООД или ООД;  

Ограничен живот на 

съществуване; 

 

ЕООД и ООД  ООД и ЕООД са капиталови 

дружества и за откриването им 

се изисква капитал от 2 лв; 

 Капиталовите дружества 

отговарят за задълженията си до 

размера на капитала, а не с 

личното имущество на 

 Държавните такси и хонорари 

са в пъти по-ниски за 

регистрация на ЕТ, отколкото за 

регистрация на ООД или ЕООД. 

Например, таксата за 

откриване на ЕТ е 35 лв., а за 

откриване на ООД или ЕООД -
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съдружниците; 

 Какъвто и вид търговска дейност 

да извършвате, когато е с ЕООД 

или ООД  плащате плосък данък 

върху печалбата, дори и да е 

патентна дейност; 

 Собствениците на ООД или 

ЕООД не довнасят осигуровки. 

160 лв.; 

 ЕООД или ООД се заличават с 

ликвидация; 

 

 

 ЕТ ЕООД ООД 

Собственици/учредители 1 физическо лице 1 физическо или 

юридическо лице 

2 или повече на 

брой физически 

или юридически 

лица 

Капитал НЕ 2 лева 2 лева 

Отговорност на 

учредителите 

Неограничена 

имуществена 

отговорност на 

физическото лице 

Ограничена 

отговорност до 

размера на 

капитала 

Ограничена 

отговорност до 

размера на 

капитала 

Плосък данък 15 % 10% 10% 

Патентен данък ДА НЕ НЕ 

Данък дивидент НЕ 5 % 5% 

Осигуровки – минимален 

праг 

123,60 лв. 

/420 лв. база/ 

Довнасят се 

осигуровки на 

края на отчетната 

година на база 

брутна печалба! 

123,60 лв. 

/420 лв. база/ 

Не се изравняват 

осигуровки! 

123,60 лв. 

/420 лв. база/ 

Не се изравняват 

осигуровки! 

Всички разходи по 

регистрация 

132 лв. 285 лв. 285 лв. 

Заличаване 1 месец 6 месеца – 

задължителна 

процедура по 

ликвидация 

6 месеца – 

задължителна 

процедура по 

ликвидация 

Преобразуване ЕТ в ЕООД или 

ООД – няма 

такава 

процедура! 

ЕООД в ООД – 

прехвърляне на 

дялове, 

прехвърляне на 

предприятие 

ООД в ЕООД – 

прехвърляне на 

дялове, 

прехвърляне на 

предприятие 

 

Важен етап след избиране на формата на вашето дружество е 

избиране на неговото име. Трябва да знаете, че в терминологията на 

търговското право „Име” и „Фирма”. Фирмата е търговското име, под което 

търговецът упражнява занятието си и се подписва. Всеки търговец има фирма. 

Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца без да има 

фирма. Тя е негов основен индивидуализиращ белег, който го отличава от 

всички други търговци, ето защо фирмата трябва да е уникална. Недопустимо е 

в страната да има друг търговец със същата фирма. С въвеждането на 



електронния Търговски регистър възможността от дублиране на 

наименованието е премахната. Отделете нужното време, за да подберете 

подходящо наименование за вашия бизнес, така, че да направите впечатление 

на партньорите си и да се запомня лесно от бъдещите  клиент.  

След като сте избрали формата и името на вашата фирма е важно да 

обърнете внимание на седалището на бъдещото юридическо лице. 

Седалището е населеното място, в което се намира управлението на 

дейността на фирмата. То има значение в няколко направления: 

- Седалището се вписва в търговския регистър, като търговецът може да 

промени своето седалище, като заяви промените отново в ТР; 

- Седалището на фирмата е официалния адрес за призоваване, включително и 

за НАП – препоръчваме ви да не посочвате „кухи адреси” за седалище на 

вашата фирма – това би рефлектирало в последствие само във ваша вреда! 

- Според седалището на фирмата се определя и териториалното поделение 

на НАП, което ще „обслужва” фирмата. 

 

Друг важен, който ще разгледаме на последно място, с уточнение, че  

това не съответства на неговото място по важност е размера на капитала на 

дружеството. Два лева е минималния капитал за регистрация на ЕООД/ООД. 

Това е минималния капитал, който е изискуем по закон, но дали е подходящ 

този минимум за конкретна дейност, която ще извършва вашата фирма и какво 

впечатление ще направи това на вашите бъдещи клиенти и партньори е въпрос 

на лична преценка. Капиталът на дружеството е въпрос, който задължително 

трябва да обсъдите със счетоводителя си преди да пристъпите към регистрация 

на фирма. Въпросът за размера на капитала и каква да бъде стойността му за 

съжаление не може да бъде предмет на по –подробно обсъждане, защото за 

всеки конкретен случай – подходящите решения се различават. 

 

Необходими документи за регистрация: 

1. Заявление за запазване име на фирма - подава се по образец в 

Търговския регистър (Агенция по вписванията) и струва 50 лева. Не е 

необходимо , а ако правите регистрацията с електронен подпис. 

2. Учредителен протокол  

3. Дружествен договор (ако е ООД, ако е ЕООД, не е необходим)  

4. Декларация по член 142 от търговския закон  

5. Заявление А4 (за ООД, има почти същото с друго име за ЕООД). Ако 

подаваш документите с електронен подпис, въпросното се попълва 

онлайн   

6. Декларация по член 13 от Закона за търговския регистър  

7. Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа на 

управител. Подписът под този документ се полага пред нотариус.  

https://mega.co.nz/#!uEEW0IjA!aebquxpHMc-XzVMM0Uae9lU0vjsgg_pN8c1DHvNyFw8
https://mega.co.nz/#!PAFzwJpA!c0_AGw0gQonpB2t8BSNrDF7MUgMpdrB-nJxlLx-itRc
https://mega.co.nz/#!jQ0DWTQa!LOnH4SGplLTHaGjQgSrkWFbbogxyhKSVzrJLct14tIw
https://mega.co.nz/#!Dd8jHBRR!OUzRNQeXwv0Mj2RQ8-sFWD83iShXCB1dLqijaemuT1w
https://mega.co.nz/#!DNUUQCJZ!G2MKkwdO_-GmVs6CoaytCRsv5wMljGy_i-MH6-BaUBQ
https://mega.co.nz/#!qEEFkLBS!EzO6rxJVzvNboNsWXC9qzA7RYyselB52SciOHEzJW9Y
https://mega.co.nz/#!7IFFnJCY!RkRDi1u5MTRoG83VZXQfbFDv5AJs62tOPKeuQGWaNrw


8. Документ за внесен капитал - издава се от банката след откриване на 

набирателна сметка и целият капитал е внесен.  

9. Документ за внесена държавна такса за регистрация на ООД - 160.00 лв. 

(платежното нареждане). Ако регистрирате онлайн с електронен подпис 

цената е 110 лева. 

 

За повече и по-подробна информация посетете сайта на НАПИМС – 

Монтана на адрес http://nalilg.org и разгледайте продуктите изготвени по 

проект с наименование  „Насърчаване на икономическия обмен в 

трансграничен регион Монтана-Пирот“  - 2007CB161PO006.2011-2-245 - 

Наръчник на модели за сътрудничество и партньорство, базирани на 

европейските добри практики, съобразени с местната действителност и 

направените проучвания, две брошури – Брошура за продуктите и 

услугите предлагани от предприятията от Монтана и Пирот и Брошура на 

потенциалните пазари на Европейски съюз за идентифицираните 

продукти и услуги, както и правен анализ. 

 

 

Поздрави, 

 

Андрей Недялков  

Председател на  

НАПИМС –Клон Монтанa 

 

http://nalilg.org/

