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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Ако сте усвоили в достатъчна степен общите въпроси 

за правосубектността, можем да продължим с 

разглеждането на юридическите лица, държавата и 

международните организации като правни субекти. 

 

В тази насока е полезно постоянно да сравнявате 

мислено ЮЛ и ФЛ. Това ще Ви помогне по-добре да 

разберете функционирането на право-, дее- и 

деликтоспособност. 
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ПОНЯТИЕТО „ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ“. 

 Дефиниция; 

 Защо са необходими ЮЛ на правния живот? Защо 
правото ги е създало и им е дало правосубектност? 

 Какви ранни форми на ЮЛ са Ви познати от изучаваните 
от Вас исторически дисциплини? 

 Какви теории за обясняването на правосубектността на 
ЮЛ познавате? 
 Фикционна теория; 

 Органична теория; 

 Концесионна теория; 

 Реалистична теория; 

 Безсубектна теория. 

 Кога възниква едно юридическо лице? 

 Докато всички ФЛ са правни субекти, не всички човешки 
колективи са правни субекти. Защо? Кое е определящо 
при предоставянето на тази правосубектност? 



ВИДОВЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 Корпоративни ЮЛ и ЮЛ-учреждения. Каква е разликата 
помежду им? 

 

 ЮЛ на публичното право; 
 ЮЛ на държавните органи; 

 Недържавни ЮЛ с публични функции (Р. Ташев): 
 Политически партии; 

 Синдикални организации; 

 Вероизповедания. 

 Субекти и на публичното, и на частното право (Р. Ташев): 
 Частните училища и университети; 

 Професионалните организации, изпълняващи и публични 
функции: Нотариалната камера, Българският лекарски съюз. 

 ЮЛ на частното право; 
 ЮЛ с нестопанска цел; 

 Какви ЮЛ с нестопанска цел познава нашето законодателство? 

 ЮЛ със стопанска цел; 
 Какви ЮЛ със стопанска цел познава нашето законодателство? 

 



ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАВОСУБЕКТНОСТТА НА ЮЛ 

 Защо при ЮЛ говорим за единна 

праводееспособност? 

 Деликтоспособни ли са ЮЛ? Под кои видове 

деликтоспособност могат да бъдат подведени? 

 Какво наричаме „органна структура“ на ЮЛ? 

 Имат ли юридическите лица своя правна воля? 

 

 Индивидуализиращи белези: 

 Наименование; 

 Седалище и адрес на управление; 

 Индивидуализиращи номера. 



УРЕДБА В ЗЛС 

131. Юридическите лица са носители на права и 

задължения. 

Те придобиват права и задължения чрез своите 

органи. 

 

132. Юридическите лица имат своето седалище 

там, където се намира управлението им. 

 

133. Държавните предприятия, кооперациите и 

другите юридически лица със стопанска цел се 

уреждат с особени закони. 



НЯКОЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСА, КОИТО 

НЕ ВЛИЗАТ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОГРАМА 

 Защо търговските дружества биват наричани 

„фирми“? 

 ЮЛ ли са ЕТ? 

 Какви видове търговски ЮЛ познава българското 

законодателство? 

 Какво представлява „капиталът“ на 

капиталовите търговски дружества? 



ОЩЕ НЯКОЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСА 

 Какво наричаме вписване на юридическите лица? 

 Защо ЮЛ се вписват? 

 Какви регистри на ЮЛ са Ви познати? 

 Кои са органите, които извършват вписванията? 

 Спомнете си, че в учебника на проф. Ташев 

вътрешните устройствени актове на корпоративните 

юридически лица се разглеждат като източници на 

правото. 



Чл. 67. ТЗ Дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в 
търговския регистър. Заявлението за вписване се извършва от избрания 
управителен орган. 

 

Чл. 6. ЗЮЛНЦ (1) Юридическото лице на организацията с нестопанска цел 
възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска 
цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. 

 

Чл. 599. ГПК (във връзка с вписването на ЮЛ в съдебен регистър) (1) 
Вписаното обстоятелство се смята известно на третите добросъвестни лица от 
деня на вписването, а това, което подлежи на обнародване - от датата на 
обнародването. 

(2) Всяко добросъвестно лице може да се позове на вписването, дори ако 
вписаното обстоятелство не съществува. 

(3) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите 
добросъвестни лица. 

(4) При различие между вписано и обнародвано обстоятелство третите лица 
могат да се позовават на обнародваното обстоятелство, освен ако се 
установи, че им е било известно вписаното обстоятелство. 

 

ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ВПИСАНИЯТА 



ПРАВОСУБЕКТНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА 

 Познанията Ви по ОТД трябва да Ви позволят да 
предложите дефиниция на държавата. 

 Следва да оперирате и със следните понятия: 

 Сфери на правосубектността на държавата: 
 В частното право; 

 В публичното право; 

 В международното право; 

 Каква „емпирична реалност“, както се изразяват в учебниците, 
е в основата на правосубектността на държавата във всяка 
от сферите на правосубектност? 

 Може ли отделно да се поставя въпроса за 
правоспособността и дееспособността на държавата? 

 Деликтоспособни ли са държавите? За какви 
правонарушения? 



ИЗ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА 

И И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ (ЗОДОВ) 
Чл. 1. (1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от 
незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по 
повод изпълнение на административна дейност. 

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г.) 

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при: 

1. задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, 

прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат 

отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за 

защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон 

- ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г.; попр., бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.), 

наричана по-нататък "Конвенцията"; 

2. нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 - 4 на Конвенцията; 

3. обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно 

производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не 

е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното 

преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано; 

4. налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде 

оправдано или административното наказание бъде отменено; 

5. прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно; 

6. изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер; 

7. незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от 

съдебни актове по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г., 

доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Исковете по ал. 1 и 2 се разглеждат по реда, установен в Гражданския процесуален 

кодекс. 

 

 



ИЗ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА 

И И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ (ЗОДОВ) 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Държавата и общините 
дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и 
непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени 
виновно от длъжностното лице. 

 

Чл. 5. (1) Ако увреждането е причинено поради изключителна вина на пострадалия, 
обезщетение не се дължи. 

(2) Когато пострадалият виновно е допринесъл за увреждането, обезщетението се 
намалява. 

 

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 1993 г., изм., бр. 12 от 1996 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 
1999 г., в сила от 27.08.1999 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) 
Отговорността на виновните длъжностни лица спрямо държавата и общините за 
изплатените обезщетения по чл. 1, ал. 1 се осъществява при условията и по реда, 
предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител или в друг закон или 
указ. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в 
сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 
33 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 
2012 г.) Длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 2а и чл. 2б, ал. 1, органите по 
приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция отговарят пред държавата за 
изплатените от нея обезщетения на увредени граждани и юридически лица само когато 
действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред. 
Отговорността е в пълен размер. 

 

 



ПРАВОСУБЕКТНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Защо се предоставя правосубектност на 

международните организации? 

 Кои международни организации са правни субекти? 

Защо не ги разглеждаме като ЮЛ, а считаме, че те 

имат различна правосубектност? 

 Дайте примери за международни организации – 

правни субекти? 

 Каква е разликата в правосубектността на 

международните правителствени организации и 

международните неправителствени организации? 


