
ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Имуществени Неимуществени Имуществени Неимуществени

СД 1. част от печалбата;
2. обезщетение за: разноски и 
вреди;
3. лихва  върху  вземането  за 
разноски и вреди;
4. ликвидационен дял.

1. участие в управлението;
2. право на глас;
3. право на вето;
4.право на контрол.

1. да изплатят вноската си ;
2. да  плащат  лихва,  при 
забава  на  вноската  и  при 
неоснователно  взети  пари 
от дружеството;

1. да  се  въздържат  от 
конкурентна дейност;
2. да  оказват  съдействие 
на дружеството;

КД 
(командитисти

)

1. право на част от печалбата 1. право на контрол 1. да платят вноските си;
2. да  патят  лихва  или 
обезщетение за забава;

ООД 1. право на дивидент:
- гарантиран;
- допълнителен;

2. право  на  ликвидационен 
дял:

- гарантиран;
- допълнителен;

3. други  права:  да  ползва 
имущество на  дружеството и 
т.н.

1. управителни права:
право на участие в ОС;
право на глас в ОС;
право  да  избира  и  да 

бъде избиран;
2. контролни права:

право на информация;
право на иск по 74 и 71;

1. да платят вноската;
2. да  платят 
допълнителната вноска;
3. задължение  за  други 
вноски ако са уговорени

1. да  участват  в 
управлението;
2. да оказват съдействие;
3. да  изпълняват 
решенията на ОС;
4. да  имат  почтено  и 
добросъвестно  поведение 
към дружеството;

АД 1 дивидент (като при ООД);
2.ликвидационен  дял  (като 
при ООД)
3. право  на  лихва  върху 
вноската;
4. право  да  се  запишат 
пропорционална  част  от 
новите  акции  при 
увеличаване на капитала;
5. право да се запишат  нови 
акции  при  увеличаване  на 
капитала  с  неразпределена 
печалба
6.право  на  замяна  на 
поименни  акции  с  акции  на 
приносител

1. управителни права:
право на участие в ОС;
право на глас;
право  да  избира  и  да 

бъде избиран;
2. контролни права:

право на информация;
право на иск по 74 и 71;

1 задължение  за  плащане 
на вноска;
2. задължение  за 
обезпечаване  на  вноската 
ако е уговорено;

 


