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ОСНОВИ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО 
Схеми, определения, относими 

разпоредби 

Уважаеми колеги, тези схеми, определения и относими текстове имат за цел да бъдат 

използвани заедно с лекционните Ви записки. Имайте предвид, че изучаването им без 

записките или без консултиране с научната литература може да доведе до формирането на 

погрешни представи. При въпроси пишете на s.groysman@abv.bg. 

 

 

 

Можете да сте спокойни, че на изпита Ви, ще Ви бъдат задавани въпроси само относно 

разгледаните на занятията ни теми. Обърнете специално внимание на копираните тук 

относими към темите законови разпоредби и ме питайте относно тези от тях, които са Ви по 

някакъв начин неясни. 
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1.  Правото в системата на социалните норми. 
Структура на правната норма. Йерархия на правните 
източници. 
 

 

Следва да можете да 

отговорите на следните 

въпроси: 

1. Какво представляват социалните норми? 

2. Кои социални регулатори съдържат предписания за живота в обществото? 

3. Какво представлява правото? 

4. Каква е разликата между правилата на правото и тези на останалите социални 

регулатори? 

5. Какво представляват източниците на правото? 

6. Кои са основните източници на правото в българската правна система? 

 

 

 

 Правото е установената в една самоуправляваща се човешка общност система от норми 

за регулация на поведението, гарантирани чрез функционирането на система за 

реализирането на централизирани публични санкции.  

 Правото се отличава от останалите нормативни регулатори по своята социална 

организираност (институционалност и централизираност). 

 Като нормативна система правото претендира да упражнява справедлива (морално 

обоснована) власт.  
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Правната норма представлява общо и абстрактно правно предписание, което има обвързващ 

характер (юридическа сила, валидност), защото отговаря на изискванията, предвидени в 

системата на правото, за да бъде нейна съставна част. Тези изисквания са насочени към 

начина на създаване на правните норми. Това означава, че за да бъде едно предписание 

обвързваща (валидна) правна норма, то трябва да бъде част от признат от системата източник 

на правото. 

Източниците на правото представляват правни актове (волеизявления), създадени по 

надлежна процедура или утвърдени постепенно възникващи в обществото практики, чието 

съществуване дава валидност на съдържащите се в тях правни предписания (правни норми и 

правни принципи). 
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Чл. 4, ал. 1 от Конституцията на РБ: Република България е правова държава. Тя се 

управлява според Конституцията и законите на страната. 

 

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ? противоречат. 

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. 

(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от 

закона за престъпление към момента на извършването му. 

(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в 

сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство 

пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. 

(5) Всички нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването 

им, освен когато в тях е определен друг срок. 

 

Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са 

длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. 
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(2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват 

задълженията, установени в Конституцията и законите. 

 

Чл. 86. (1) Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения. 

(2) Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни 

органи, организациите и гражданите. 

 

Чл. 88. (1) Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които се извършват на отделни 

заседания. По изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да се 

извършат в едно заседание. 

(2) Другите актове на Народното събрание се приемат с едно гласуване. 

(3) Приетите актове се обнародват в "Държавен вестник" не по-късно от 15 дни след 

приемането им. 
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2.  Човек – Общество – Държава 
 

 

Следва да можете да отговорите на 

следните въпроси: 

 

1. Какво представлява държавата? Какви 

са основните възгледи за връзката между 

държавата и обществото? 

2. Какви са основните разлики между 

традиционните и модерните общества? 

3. Каква е ролята на правото в модерните 

общества? 

4. Какво представлява гражданското 

общество? 

5. Какво представляват (1) формата над 

държавно устройство, (2) формата на 

държавно управление, (3) политическият 

режим? 

6. Какво характеризира основните видове 

(1) форма над държавно устройство, (2) форма 

на държавно управление, (3) политически 

режими? 

 

 

 

 

 

Традиционни общества 

Започват да се развиват с прехода от 

номадски към уседнал начин на живот 

около 8 хил. г. пр. Хр. 

Модерни общества 

Развиват се от традиционните общества в 

Западна Европа и значителна част от 

нейните колонии (в двете Америки, 

Австралия) от XVI. до XX. век. 

Законите се обосновават с традициите и 

идеята за власт с Божествен/закрилян от 

Бога характер. 

 

 

 

Водещо място в правните системи заемат 

Законите се обосновават с идеята за 

рационално (разумно) регулиране на 

обществените процеси в съответствие с 

естествените права и въз основа на 

народния суверенитет. 

 

Писаните конституции и парламентарните 

закони изместват обичаите като основен 
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обичаите. източник на правото. 

Преобладават монархическите форми на 

управление. 

Постепенна/революционна 

демократизация на обществата. 

Утвърждава се републиканската форма на 

управление 

Колективизъм Индивидуализъм 

Традиционни общества Модерни общества 

Строга йерархична система Възможност за изкачване в социалната 

стълбица 

Философия на дълга Акцент върху правата 

Религиозно осмисляне на света Секуларизация (отделяне от религията) на 

мирогледа и политическия живот 

Превес на земеделското стопанство Индустриализация 

Преобладаване на селското население Урбанизация 
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Сравнението между политическите режими на представителната демокрация, 

авторитаризма и тоталитаризма е приложимо към държавите в модерната фаза 

на тяхното развитие (за понятието „модерна държава“ вж. таблицата за 

традиционните общества). 

Политическият режим е характеристика на фактическото положение в 

политическия живот на държавите. Поради това е възможно една държава, която е 

парламентарна република по своята форма на управление и има демократична 

конституция,  на практика да има и демократичен, и авторитарен или тоталитарен 

режим. 
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ 

ОСНОВНИТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ 

 

ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛНА 

ДЕМОКРАЦИЯ 

 Разграничаване на 

античната пряка демокрация. 

АВТОРИТАРИЗЪМ ТОТАЛИТАРИЗЪМ 

Представителство на 

различните социални групи в 

държавните органи. Нужда към 

консенсусни решения, 

отговарящи на интересите на 

възможно най-широк кръг от 

гражданите. 

Концентрация на властта в 

определена личност  или 

група (диктатор, военна 

хунта) и обкръжението им. 

Установяване на 

абсолютна власт в 

полза на определена 

политическа партия. 

Основни ценности: 

 Равенство пред закона; 

 Политическа и лична 

свобода; 

 Върховенство на закона 

(връзка с идеята за правовата 

държава). 

 

Основни ценности: 

 Във всички варианти: 

патриотични лозунги; 

Вариации: 

1) Деклариране на 

привързаност към „старите“ 

монархически/републиканск

и ценности или 

2) Деклариране на 

привързаност към 

консервативни ценности, 

защита на националната 

сигурност и дух.  

Основни ценности: 

 Класово/расов

о/национално 

надмощие, 

обосновавано с 

висши исторически 

цели (построяване 

на Нова Римска 

империя; 

Хилядолетен райх; 

комунистическо 

общество); 

 Сигурност > 

Свобода; 

 Върховенство 

на 

националната/клас

овата воля, 

изразявана 

единствено от 

партийната 

държава. 

 

Многопартийна система. 

Състезание между 

политическите идеи. 

Фактическа еднопартийност 

или управление без партии 

(забрана на всички 

политически партии с цел 

постигане на „единството на 

нацията“). Формиране на 

официална идеология. 

Официално 

съществуване на 

единствена партия. 

Наличие на 

единствена 

официална идеология. 

Провеждане на ясна граница 

между държавната и 

недържавната сфера; между 

публичния и частния живот; 

Репресивен контрол над 

обединения в сферата на 

гражданското общество като 

евентуален източник на 

Проникване на 

политиката във 

всички сфери на 

живота. Пълно 
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заплаха за режима. одържавяване 

обединенията, 

съставляващи част от 

гражданското 

общество 

(профсъюзи, клубове, 

образователни 

институции). 

Свобода на вероизповеданията. Често (не задължително) – 

спекулация с религиозните 

чувства на мнозинството. 

Репресии над 

религиозните 

обединения 

(религията се приема 

като ненужен 

конкурент на 

официалната 

идеология). 

Характеристика 

в сферата на 

законността 

Гарантиране 

на правото 

на защита 

във всички 

съдебни 

процеси. 

Фактическа ликвидация на състезателния характер на 

процеса. Съдилищата се превръщат в част от 

репресивния апарат. Устройване на зрелищни 

политически процеси. При тоталитарните режими – 

въвеждане на „партийна законност“. 

Исторически примери: Франкистка Испания 

(1939-1975); Военната 

хунта в Гърция (1967-

1974); 

Поредица от диктаторски 

режими в Латинска 

Америка. 

Фашистка Италия (1922-

1943), Нацистка 

Германия (1933-1945), 

Съветска Русия (1917-

1991). 
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3.  Човешките права и основите на политическата 
система 
 

 

 

Следва да можете да 

отговорите на следните 

въпроси: 

1. Как дефинираме понятието „субективно право“? 

2. Кои са основните права, прокламирани в българската конституция от 1991 г.? 

3. Какво е отношението между субективните права и човешките права? 

4. Кой може да бъде носител на субективни права (свържете с темата за правните 

субекти)? 

5. Какви са средствата за защита на човешките права в рамките на националната правна 

система и в международното право? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flaticon.com/
http://www.draw.io/


Симеон Гройсман 

groysman.eu 

Символните изображения са съставени с икони на Freepik и свалени от сайта www.flaticon.com. Диаграмите са 

изготвени чрез сайта www.draw.io.  

 

 

Граждански права Политически 

права 

Социални и икономически права Културни 

права 

 Право на живот; 

 Телесна 

неприкосновеност (вкл. 

забрана за мъчения); 

 Неприкосновеност 

на личния и семейния 

живот; 

 Свободи (свобода на 

придвижване; забрана за 

робство; свобода на 

вероизповеданията, 

свобода на 

политическите 

убеждения; свобода на 

словото; свобода на 

кореспонденцията); 

 Зачитане на 

човешкото доствойнство 

(= хуманно отношение); 

 Равенство пред 

закона (+ защита от 

дискриминация) и право 

на защита; 

 Право на мирни 

събрания; 

 Свобода на 

сдружаването; 

 Право на 

собственост. 

 Право на 

глас (= 

активно 

избирателно 

право) при 

избора на 

лица, заемащи 

публични 

длъжности; 

 Право да 

бъде избиран 

на публични 

длъжности (= 

пасивно 

избирателно 

право); 

 Право на 

политическо 

сдружаване (= 

създаване на 

политически 

партии); 

 Право на 

участие в 

преките 

допитвания 

до народа. 

Социално-икономически права, 

свързани с полагането на труд 

 Право на труд (включително 

на справедливо заплащане и на 

здравословни условия на труд); 

 Право на социално 

осигуряване; 

 Право на обединяване на 

работниците (вкл. право на стачка 

за работниците); 

 

Икономически права, свързани 

с предприемачеството 

 Право на свободна стопанска 

инициатива; 

 Право на обединяване на 

работодателите. 

 

Социални права, които не са 

пряко свързани с полагането на 

труд. 

 Право на задоволително 

жизнено равнище, включително 

достатъчно храна, облекло и 

жилище; 

 Право на здравна грижа; 

 Право на образование; 

 Право на здравословна 

околна среда. 

 Право 

на участие в 

културния 

живот; 

 Право 

на 

използване 

на 

майчиния 

език и на 

етническата 

култура; 

 Право 

на достъп 

до 

достижения

та на 

научния и 

културния 

прогрес. 
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КОНСТИТУЦИЯ на Република България 
 

Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 

г., бр. 18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г.; Решение № 7 на КС на РБ от 13.09.2006 г. - 

бр. 78 от 26.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 12 от 6.02.2007 г., бр. 100 от 18.12.2015 г. 

 

Глава втора 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

Чл. 25. (1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български 

гражданин, или който е роден на територията на Република България, ако не придобива друго 

гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация. 

(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред. 

(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден 

на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако 

това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за 

Република България. 

(5) Българските граждани, пребиваващи в чужбина, са под закрилата на Република България. 

(6) Условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българското гражданство се 

определят със закон. 

 

Чл. 26. (1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и 

задължения по тази Конституция. 

(2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по 

тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и 

законите изискват българско гражданство. 

 

Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат 

изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и 

по реда, определени със закон. 

(2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения 

или дейност в защита на международно признати права и свободи. 

(3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон. 

 

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като 

най-тежко престъпление. 

 

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или 

унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. 

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото 

доброволно писмено съгласие. 

 

Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. 

(2) Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство 

върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон. 
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(3) В изрично посочените от закона неотложни случаи компетентните държавни органи могат 

да задържат гражданин, за което незабавно уведомяват органите на съдебната власт. В срок от 

24 часа от задържането органът на съдебната власт се произнася по неговата 

законосъобразност. 

(4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането 

му като обвиняем. 

(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните 

съобщения е неприкосновена. 

 

Чл. 31. (1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в 

законно определения срок. 

(2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само 

въз основа на неговото самопризнание. 

(3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. 

(4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за 

осъществяване на правосъдието. 

(5) На лишените от свобода се създават условия за осъществяване на основните им права, 

които не са ограничени от действието на присъдата. 

(6) Наказанието лишаване от свобода се изпълнява единствено в местата, определени със 

закон. 

(7) Не се погасяват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието за 

престъпления против мира и човечеството. 

 

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу 

незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, 

достойнство и добро име. 

(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други 

подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да 

влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. 

(2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на 

съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или 

започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна 

необходимост. 

 

Чл. 34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са 

неприкосновени. 

(2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт, когато 

това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. 

 

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по 

територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава 

само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите 

на други граждани. 

(2) Всеки български гражданин има право да се завръща в страната. 

 

Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските 

граждани. 
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(2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното 

изучаване на българския език да изучават и ползват своя език. 

(3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона. 

 

Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на 

религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на 

търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между 

вярващи и невярващи. 

(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу 

националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и 

свободите на други граждани. 

 

Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите 

убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди 

убеждения. 

 

Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено 

или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. 

(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и 

за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към 

извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността. 

 

Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на 

цензура. 

(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се 

допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или 

се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за 

извършване на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва 

конфискация, спирането преустановява действието си. 

 

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. 

Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на 

другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното 

здраве и морала. 

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, 

които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга 

защитена от закона тайна или не засяга чужди права. 

 

Чл. 42. (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и 

изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни 

органи и да участват в допитвания до народа. 

(2) Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Изборите за членове на Европейския парламент и участието 

на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон. 

 

Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и 

манифестации. 

(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон. 

(3) За събрания на закрито не се изисква разрешение. 
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Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. 

(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната 

цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа 

или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и 

организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат 

целите си чрез насилие. 

(3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното 

прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата. 

 

Чл. 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. 

 

Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак. 

(2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството. 

(3) Формата на брака, условията и редът за неговото сключване и прекратяване, личните и 

имуществените отношения между съпрузите се уреждат със закон. 

 

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение 

на техните родители и се подпомага от държавата. 

(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен 

отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други 

социални помощи. 

(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака. 

(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на 

държавата и обществото. 

(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със 

закон. 

 

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за 

осъществяване на това право. 

(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и 

психически увреждания. 

(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. 

(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. 

(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на 

минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, 

както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон. 

 

Чл. 49. (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации 

и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване. 

(2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси. 

 

Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни 

икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия и по ред, 

определени със закон. 

 

Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. 

(2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, 

определени със закон. 
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(3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и 

лицата с физически и психически увреждания, се намират под особена закрила на държавата и 

обществото. 

 

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна 

медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, 

определени със закон. 

(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, 

от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, 

определени със закон. 

(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма. 

(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в 

предвидените от закона случаи. 

(5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху 

производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху 

търговията с тях. 

 

Чл. 53. (1) Всеки има право на образование. 

(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. 

(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При 

определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно. 

(4) Висшите училища се ползват с академична автономия. 

(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със 

закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания. 

(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага 

способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и 

преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища. 

 

Чл. 54. (1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни 

ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, 

което се признава и гарантира от закона. 

(2) Свободата на художественото, научното и техническото творчество се признава и 

гарантира от закона. 

(3) Изобретателските, авторските и сродните на тях права се закрилят от закона. 

 

Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с 

установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда. 

 

Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови 

права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. 

 

Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. 

 

(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права 

или законни интереси на други. 

(3) При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да 

бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на 

правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37. 
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Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са 

длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. 

(2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват 

задълженията, установени в Конституцията и законите. 

 

Чл. 59. (1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и 

предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост 

на закона. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.) Подготовката на гражданите за защита 

на отечеството се урежда със закон. 

 

Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно 

техните доходи и имущество. 

(2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон. 

 

Чл. 61. Гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавата и обществото в случай на 

природни и други бедствия при условия и по ред, определени със закон. 

 

Схема на основните значими отношения между понятията (обяснявам ги на 

лекционните занятия). 
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Българската конституция: (1) Отношение с международната защита на правата на 

човека (прочетете чл. 5, ал. 4 от Конституцията) и (2) Основни характеристики. 

 

 

Способи за осъществяване на народния суверенитет: основни понятия. 
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4.  Правонарушение. Видове правонарушения. Основи 
на борбата с правонарушенията. 
 

Следва да можете да 

отговорите на следните 

въпроси: 

6. Какво представляват правонарушенията? 

7. Кои са елементите на правонарушението? 

8. Каква е характеристиката на всеки един от тези елементи? 

9. Какви видове правонарушения са познати на българската правна система? 

10. Каква е разликата между отделните видове правонарушения? 

 

 

 

 

Опростен пример. 

ПН: Ако едно лице наследи имущество, то дължи заплащането на данък наследство в 

определения по закон размер. 

ПН1: [Хипотеза 1] Ако се открие наследство (тоест ако наследодател почине), [Диспозиция 1] 

наследникът на неговото имущество е задължен в срок от 6 месеца да подаде декларация в 

общината по последното местожителство на наследодателя, като посочи в нея наследеното 
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имущество по вид, местонахождение и оценка (вж. чл. 32 от Закона за местните данъци и 

такси). 

ПН2: [Хипотеза 2] Ако наследникът по ПН1 не подаде изискваната декларация в срок 

(правонарушение 1) или декларира неверни данни (правонарушение 2), [Санкция] то той се 

наказва с глоба от 10 до 500 лв. (вж. чл. 124 от ЗМДТ). 

 

 

 

 

 

Чл. 11. НК (1) Общественоопасното деяние е извършено виновно, когато е умишлено или 

непредпазливо. 

(2) Деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал общественоопасния му характер, 

предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал [ = пряк умисъл] или 

допускал [ = евентуален умисъл] настъпването на тези последици. 

(3) Деянието е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на 

общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди [ = небрежност], 
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или когато е предвиждал настъпването на тези последици, но е мислил да ги предотврати [ = 

самонадеяност]. 

(4) Непредпазливите деяния са наказуеми само в предвидените от закона случаи. 

(5) Когато законът квалифицира деянието като по-тежко престъпление поради настъпването 

на допълнителни общественоопасни последици, ако не се изисква умисъл за тези последици, 

деецът отговаря за по-тежкото престъпление, когато по отношение на тях е действувал 

непредпазливо. 
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Принципите на наказателния процес, уредени в гл. II  на 
Наказателно-процесуалния кодекс 

 

Осъществяване на правораздаването по наказателни дела само от съдилищата 

 

Чл. 6. (1) Правораздаването по наказателни дела се осъществява само от съдилищата, 

установени с Конституцията на Република България.  

(2) Извънредни съдилища за разглеждане на наказателни дела не се допускат. 

 

Централно място на съдебното производство 

 

Чл. 7. (1) Съдебното производство заема централно място в наказателния процес. 

(2) Досъдебното производство има подготвителен характер. 

 

Участие на съдебни заседатели в състава на съда 

 

Чл. 8. (1) В случаите и по реда, предвидени в този кодекс, в състава на съда участват 

съдебни заседатели. 

(2) Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите. 

 

Назначаемост 

 

Чл. 9. В наказателното производство участват само съдии, съдебни заседатели, 

прокурори и разследващи органи, назначени по установения ред. 

 

Независимост на органите на наказателното производство 

 

Чл. 10. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, 

прокурорите и разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона. 

 

Равенство на гражданите в наказателното производство 

 

Чл. 11. (1) Всички граждани, които участват в наказателното производство, са равни пред 

закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, 

политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. 

(2) Съдът, прокурорът и разследващите органи прилагат законите точно и еднакво 

спрямо всички граждани. 

 

Състезателност. Равни права на страните 

 

Чл. 12. (1) Съдебното производство е състезателно. 

(2) Страните в съдебното производство имат равни процесуални права, освен в случаите, 

предвидени в този кодекс. 

 

Разкриване на обективната истина 

 

Чл. 13. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи в пределите на своята 

компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на 
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обективната истина. 

(2) Обективната истина се разкрива по реда и със средствата, предвидени в този кодекс. 

 

Вземане на решения по вътрешно убеждение 

 

Чл. 14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно 

убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства 

по делото, като се ръководят от закона. 

(2) Доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат 

предварително определена сила. 

 

Право на защита 

 

Чл. 15. (1) Обвиняемият има право на защита. 

(2) На обвиняемия и на другите лица, които участват в наказателното производство, се 

предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни 

интереси. 

(3) Съдът, прокурорът и разследващите органи разясняват на лицата по ал. 2 техните 

процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват. 

(4) На пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на 

неговите права и законни интереси. 

 

Презумпция за невиновност 

 

Чл. 16. Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила 

присъда. 

 

Неприкосновеност на личността 

 

Чл. 17. (1) Спрямо гражданите, които участват в наказателното производство, не могат да 

се вземат мерки за принуда, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс. 

(2) Никой не може да бъде задържан повече от 24 часа без разрешение на съда. 

Прокурорът може да разпореди задържане на обвиняемия за довеждането му пред съда. 

(3) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от 

задържания. 

(4) Когато задържаният е чужд гражданин, незабавно се уведомява Министерството на 

външните работи. 

(5) Съдът, прокурорът и разследващите органи са длъжни да освободят всеки гражданин, 

който незаконно е лишен от свобода. 

 

Непосредственост 

 

Чл. 18. Съдът, прокурорът и разследващите органи основават решенията си върху 

доказателствени материали, които те събират и проверяват лично, освен в случаите, 

предвидени в този кодекс. 

 

Устно извършване на наказателното производство 

 

Чл. 19. Наказателното производство се извършва устно, освен в случаите, предвидени в 

този кодекс. 
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Публичност на съдебните заседания 

 

Чл. 20. Съдебните заседания са публични, освен в случаите, предвидени в този кодекс. 

 

Език, на който се води наказателно производство 

 

Чл. 21. (1) Наказателното производство се води на български език. 

(2) Лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг 

език. В тези случаи се назначава преводач. 

 

Разглеждане и решаване на делата в разумен срок 

 

Чл. 22. (1) Съдът разглежда и решава делата в разумен срок. 

(2) Прокурорът и разследващите органи са длъжни да осигурят провеждането на 

досъдебното производство в предвидените в този кодекс срокове. 

(3) Делата, по които обвиняемият е задържан под стража, се разследват, разглеждат и 

решават с предимство пред останалите дела. 
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5.  Правни субекти и правосубектност. Статус на 
основните видове правни субекти. 
 

Следва да можете да 

отговорите на следните 

въпроси: 

1. Какво представляват правните субекти? 

2. Какви правни субекти са познати на българската правна система? 

3. Какво представлява правосубектността? 

4. Какви са елементите на правосубектността? 

5. Кога възниква, как се развива и кога се прекратява правосубектността при различните 

правни субекти. 
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6.  Елементи на правосубектността на физическите 
лица. 
 

Следва да можете да 

отговорите на следните 

въпроси: 

1. Кога възниква правосубектността на физическите лица и кога се прекратява? 

2. Какъв е режимът на дееспособността у малолетните, непълнолетните, пълнолетните? 

3. Какво представлява поставянето под запрещение? 

 

 

Из Закона за лицата и семейството 

 

Чл. 1. Всяко лице, от момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на 

права и задължения. 

Чл. 2. С навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни 

чрез своите действия да придобиват права и да се задължават. 

 

Чл. 3. Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. 

Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - 

родители или настойници. 

 

Чл. 4. Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. 

Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те 

могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди 

и да разполагат с това, което са придобили със своя труд. 

Чл. 5. Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не 

могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават 

недееспособни. 

Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени 

под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение. 

За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а за правните действия на 

лицата по ал. 2 се прилага чл. 4,ал. 2. 
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Чл. 131. Юридическите лица са носители на права и задължения. 

Те придобиват права и задължения чрез своите органи. 

 

Може тази статия да Ви е интересна: 

Стоян Ставру, Юридическото начало на човешкия живот - 

https://www.challengingthelaw.com/biopravo/nachalo-na-jivota/  
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7.  Няколко думи за международното право (във връзка 
с правосубектността на международните организации). 
 

Следва да можете да 

отговорите на следните 

въпроси: 

4. Какво представляват правните субекти? 

5. Какви правни субекти са познати на българската правна система? 

6. Какво представлява правосубектността? 

7. Какви са елементите на правосубектността? 

8. Кога възниква, как се развива и кога се прекратява правосубектността при различните 

правни субекти. 
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8.  Основни понятия на договорното право  
 

Следва да можете да 

отговорите на следните 

въпроси: 

1. Каква е разликата между частното и публичното право? 

2. Какво представляват договорите като частноправен инструмент за регулация на 

поведението? 

3. Какво наричаме форма на договора? 

4. Какви са условията за действителност на договорите в българската правна система? 

5. Какво представляват неравноправните клаузи в потребителските договори? 

6. Какви примери можете да дадете за законово и за договорно представителство? 

 

 Договорите заедно с Едностранните 

частноправни волеизявления са вид 

индивидуални юридически актове на 

частното право. От чл. 8, ал. 1 на ЗЗД 

може да се направи извода, че 

Договорът е съглашение между две или 

повече лица, за да се създаде, уреди или 

прекрати една правна връзка между 

тях. 

 Принцип на свобода на договарянето. 

Чл. 9. от ЗЗД: Страните могат свободно 

да определят съдържанието на договора, 

доколкото то не противоречи на 

повелителните норми на закона и на добрите нрави. 
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Защита на потребителите 

(няколко разпоредби от Закона за защита на 

потребителите) 

§ 13. По смисъла на този закон: 

 

1. "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, 

които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко 

физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята 

търговска или професионална дейност. 

 

2. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, 

което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с 

потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в 

частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. 

 

Чл. 146. (1) Неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако са уговорени 

индивидуално. 

 

(2) Не са индивидуално уговорени клаузите, които са били изготвени предварително и 

поради това потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им, особено в 

случаите на договор при общи условия. 

 

(3) Обстоятелството, че някои условия са индивидуално уговорени, не изключва 

прилагането на този раздел към останалата част от договора. 

 

(4) Когато търговецът или доставчикът твърди, че определено условие от договора е 

индивидуално уговорено, тежестта за доказването пада върху него. 

 

(5) Наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител, не води до 

Индивидуалният 
юридически акт 

е единство от: 

Съдържание – да 
присъства единство 

от индивидуални 
правни предписания 

Условия за 
действителност 

Съобразеност с 
правния ред 

Валидност на 
волеизявлението 

Конкретен предмет и 
кауза 

Форма 

За действителност За доказване 
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неговата нищожност, ако договорът може да се прилага и без тези клаузи. 

 

Чл. 147. (1) Клаузите на договорите, предлагани на потребителите, трябва да бъдат 

съставени по ясен и недвусмислен начин. 

 

(2) При съмнение относно смисъла на определено условие то се тълкува по благоприятен 

за потребителя начин. 

 

Чл. 143. Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в 

негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително 

неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, 

като: 

 

1. освобождава от отговорност или ограничава отговорността на производителя, 

търговеца или доставчика, произтичаща от закон, в случай на смърт или телесни повреди на 

потребителя, причинени в резултат на действие или бездействие от страна на търговеца или 

доставчика; 

 

2. изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по 

отношение на търговеца или доставчика или на друго лице при пълно или частично 

неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения, включително изключва 

възможността за прихващане на задължение към търговеца или доставчика с друго насрещно 

вземане, което има спрямо него; 

 

3. поставя изпълнението на задълженията на търговеца или доставчика в зависимост от 

условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля; 

 

4. позволява на търговеца или доставчика да задържи заплатените от потребителя суми, в 

случай че последният откаже да сключи или да изпълни договора, като същевременно не 

предвижда право на потребителя да получи обезщетение на същата стойност при несключване 

или неизпълнение на договора от страна на търговеца или доставчика; 

 

5. задължава потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати 

необосновано високо обезщетение или неустойка; 

 

6. позволява на търговеца или доставчика да се освободи от задълженията си по договора 

по своя преценка, като същата възможност не е предоставена на потребителя, както и да 

задържи сума, получена за престация, която не е извършил, когато сам прекрати договора; 

 

7. позволява на търговеца или доставчика да прекрати действието на безсрочен договор 

без предизвестие, освен когато има сериозни основания за това; 

 

8. предвижда необосновано кратък срок за мълчаливо съгласие за продължаване на 

договора при непротивопоставяне на потребителя; 

 

8а. (нова – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) предвижда автоматично продължаване на срочен 

договор, ако потребителят не заяви желание за прекратяването му, и срокът, в който трябва да 

направи това, е прекалено отдалечен от датата, на която изтича срочният договор; 
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9. налага на потребителя приемането на клаузи, с които той не е имал възможност да се 

запознае преди сключването на договора; 

 

10. позволява на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на 

договора въз основа на непредвидено в него основание; 

 

11. позволява на търговеца или доставчика да променя едностранно без основание 

характеристиките на стоката или услугата; 

 

12. предвижда цената да се определя при получаването на стоката или предоставянето на 

услугата или дава право на търговеца или доставчика да увеличава цената, без потребителят 

да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е 

значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора; 

 

13. дава право на търговеца или доставчика да определи дали стоката или услугата 

отговаря на посочените в договора условия или му предоставя изключително право да 

тълкува клаузите на договора; 

 

14. налага на потребителя да изпълни своите задължения, дори и ако търговецът или 

доставчикът не изпълни своите; 

 

15. дава възможност на търговеца или доставчика без съгласието на потребителя да 

прехвърли правата и задълженията си по договора, когато това може да доведе до намаляване 

на гаранциите за потребителя; 

 

16. изключва или възпрепятства правото на предявяване на иск или използването на 

други средства от страна на потребителя за решаването на спора, включително задължава 

потребителя да се обръща изключително към определен арбитражен съд, който не е 

предвиден по закон; ограничава необосновано средствата за доказване, с които потребителят 

разполага, или му налага тежестта на доказване, която съгласно приложимото право би 

трябвало да бъде за сметка на другата страна по договора; 

 

17. ограничава обвързаността на търговеца или доставчика от поети чрез негови 

представители задължения или поставя неговите задължения в зависимост от спазването на 

определено условие; 

 

18. (нова – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) не позволява на потребителя да прецени икономическите 

последици от сключването на договора; 

 

19. (предишна т. 18 – ДВ, бр. 57 от 2015 г.) поставя други подобни условия. 

 

Недействителност на договорите 

 

Чл. 26. Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и 

договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити 

наследства. 

http://www.flaticon.com/
http://www.draw.io/


Симеон Гройсман 

groysman.eu 

Символните изображения са съставени с икони на Freepik и свалени от сайта www.flaticon.com. Диаграмите са 

изготвени чрез сайта www.draw.io.  

Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва 

съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието 

се предполага до доказване на противното. 

(Ал. 3 отм. - ДВ, бр. 30 от 1990 г.) 

(Ал. 4 изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищожността на отделни части не влече нищожност на 

договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може 

да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителните и части. 

 

Чл. 27. Унищожаеми са договорите, сключени от недееспособни или сключени от техен 

представител без спазване изискванията, установени за тях, както и договорите, сключени при 

грешка, измама, заплашване или крайна нужда. 

 

Чл. 28. Грешка в предмета е основание за унищожение на договора, когато се отнася до 

съществени качества на същия. Грешка в лицето е основание за унищожение, когато 

договорът е сключен с оглед на личността. 

Грешка, която се отнася само до пресмятането, не е основание за унищожение, а подлежи на 

поправяне. 

Страната, която иска унищожението, е длъжна да обезщети другата страна за вредите, които и 

са причинени от сключването на унищожения договор, освен ако докаже, че няма вина за 

изпадането си в грешка или че другата страна е знаела за грешката. 

 

Чл. 29. Измамата е основание за унищожение на договора, когато едната страна е била 

подведена от другата да го сключи чрез умишлено въвеждане в заблуждение. 

Когато измамата изхожда от трето лице, измамената страна може да иска унищожението на 

договора само ако при сключването му другата страна е знаела или не е могла да не знае за 

нея. 

 

Чл. 30. Заплашването е основание за унищожение на договора, когато едната страна е била 

принудена от другата страна или от трето лице да сключи договора чрез възбуждане на 

основателен страх. 

 

Чл. 31. Унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му не 

е могло да разбира или да ръководи действията си. 

Унищожението на такъв договор не може да се иска след смъртта на лицето, освен ако преди 

смъртта е било поискано поставянето му под запрещение или ако доказателството за 

недееспособността произлиза от същия договор. 

 

 

Чл. 32. Унищожение може да иска само страната, в чийто интерес законът допуска 

унищожаемостта. 

Правото да се иска унищожение се погасява с тригодишна давност. Давността почва да тече 

от деня, в който лицето е навършило пълнолетие, запрещението е било вдигнато, грешката 

или измамата са били открити или заплашването е престанало, а в останалите случаи - от деня 

на сключването на договора. 

Ответникът по иск за изпълнение на унищожаем договор може да поиска унищожението чрез 

възражение и след като давността е изтекла. 
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Чл. 33. Унищожаем е договорът, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия. 

Съдът може да унищожи такъв договор изцяло или само за в бъдеще. Унищожение не се 

допуска, ако другата страна предложи да отстрани ощетяването. 

Правото да се иска унищожение се погасява в едногодишен срок от сключването на договора. 

Унищожението поради крайна нужда не засяга правата, придобити от трети лица преди 

вписването на исковата молба. 

 

Чл. 34. Когато договорът бъде признат за нищожен или бъде унищожен, всяка от страните 

трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. 

 

Чл. 35. Унищожаемият договор може да бъде потвърден от страната, която има право да иска 

унищожението му, чрез писмен акт, в който трябва да се посочи и основанието за 

унищожаемостта. 

Договорът се потвърждава и когато страната, която има право да иска унищожението му, го 

изпълни доброволно изцяло или частично, като знае основанието за унищожаемостта му. 

Договор, унищожаем поради крайна нужда, не може да се потвърждава. 

 

 

 

 

 

Представителство. 
 

 
 

 

36. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или по волята на 

представлявания. 
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Последиците от правните действия, които 

представителят извършва, възникват направо за 

представлявания. 

 

37. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Упълномощаването 

за сключване на договори, за които законът изисква 

особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; 

но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална 

форма, упълномощаването може да бъде направено и 

писмено с нотариално удостоверяване на подписа и 

съдържанието, извършени едновременно. 

 

 

38. Представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със 

себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал 

съгласието си за това. 

 

Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът - да се 

откаже от него. Отказването от това право от страна на упълномощителя или пълномощника е 

недействително. 

 

39. Обемът на представителната власт на пълномощника спрямо третите лица се 

определя според това, което упълномощителят е изявил. 

 

Когато за известно действие са били овластени неколцина, всеки от тях може да извърши 

сам действието, ако от овластяването не следва друго. 

 

40. Ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на 

представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания. 

 

41. Пълномощието се прекратява с оттеглянето му или с отказването от него, със смъртта 

на упълномощителя или на пълномощника, или с поставянето им под запрещение, а когато 

упълномощител или пълномощник са юридически лица - с прекратяването им. 

 

Прекратяването на пълномощието не може да се противопостави на трети лица, които 

добросъвестно са договаряли с пълномощника, освен ако прекратяването е подлежало на 

вписване и то е било извършено. 

 

42. Лицето, което е действувало като представител, без да има представителна власт, 

дължи обезщетение на другата страна, ако тя е била добросъвестна. 

 

Лицето, от името на което е сключен договор без представителна власт, може да го 

потвърди. За потвърждаването се изисква същата форма, която е предвидена за 

упълномощаването за сключване на договора. 

 

43. Пълномощникът може да преупълномощи друго лице, ако е овластен за това или ако 

преупълномощаването е станало необходимо за запазване интересите на упълномощителя. 

 

Преупълномощаването може да бъде оттеглено както от упълномощителя, така и от 
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преупълномощителя. 

 

Пълномощникът е длъжен незабавно да извести упълномощителя за 

преупълномощаването и да му даде необходимите сведения за преупълномощения. Ако 

пълномощникът не изпълни това задължение, той отговаря за действията на това лице като за 

свои действия. 
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