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Понятието „юридическо лице“ 

 Основни признаци на ЮЛ: 
◦ Организационно единство: 

 Колектив от хора; 

 Система от органи за осъществяване на отделни 
функции; 

 Правила, определящи начина за действие спрямо 
външни субекти „от името на юридическото лице“; 

◦ Обособено имущество. 

 Първоначално: Форма за предоставяне на 
правосубектност на човешките колективи 
(ЮЛ – корпорации); 

 Допълнителна функция: форма за 
обособяване на определени функции и 
имущество в правната сфера на ново, 
отделно лице (ЮЛ – учреждения); 



История на понятието 
 Възникване на идеята в Древния Рим – нужда от 

управление имущества с публично предназначение 
като религиозни обекти; поява на различни частни 
корпорации (колегии); утвърждане на градските 
общини от епохата като първите сравнително 
безспорни ЮЛ; 

 През Средновековието се развиват форми за 
колективно упражняване на различни видове дейност 
(банки, рицарски ордени, университети); възникване на 
теорията за правосубектността на (католическата) 
Църква като persona ficta. 

 През Новото време с едностранни актове на 
държавата се създават компании за колонизирането 
на нови земи (концесионна/разпоредителна 
система); от средата на XIX. век взема превес 
принципа за свободно създаване на юридическите 
лица (нормативно-контролна система). 



Определение за ЮЛ 

 Физическо лице  Юридическо 

лице; 

 Юридическото лице представля:  

◦ организационно единство от хора и 

имущество, 

◦ на което правото е предоставило 

правосубектност, 

 тоест възможност за участие в правния 

живот чрез самостоятелно придобиване и 

упражняване на права и задължение и 

носене на юридическа отговорност. 



Елементи на правосубектността 
на юридическите лица 

 Правоспособност на ЮЛ: 
 Обща и специална правоспособност на ЮЛ; 

 Лични неимуществени и непрехвърлими права на ФЛ, 
които не могат да принадлежат на ЮЛ 

 Дееспособност на ЮЛ: 
 Идея за „праводееспособността“ на ЮЛ; 

 Упражняване на дееспособността чрез система от органи 
за волеобразуване от името на ЮЛ и действие пред 
третите лица от името на ЮЛ. 

 Деликтоспособност на ЮЛ. 
• Идеята за наказателна отговорност на ЮЛ; 

• Административна отговорност на ЮЛ – NB! 
чл. 83 и 83а от ЗАНН; 

• Гражданска (договорна и деликтна) отговорност 
на ЮЛ. 

 



Видове ЮЛ по българското 
право 
 ЮЛ на частното право: 

◦ ЮЛ с нестопанска цел: 
 Сдружения и фонданции; 

◦ ЮЛ със стопанска цел: 
 Кооперации; 

 Търговски дружества: 
 Събирателни д-ва; Командитни дружества; КДА; 

 ООД и АД. 

 ЮЛ на публичното право: 
◦ ЮЛ на държавните органи: 

 Разделение, следващо системата на разделение 
на властите: 
 ЮЛ на всяка от трите разделени власти; 

 ЮЛ на независимите държавни органи; 

 ЮЛ на местната власт. 

◦ Недържавни ЮЛ с публични функции. 



Правна индивидуализация на 
ЮЛ 

 Наименование; 

 Седалище (+/- адрес); 

 Индивидуализиращи номера; 

 Националност на ЮЛ. 



Правосубектността на 
държавата 

 Понятието за държава (понеже не сте учили ОТД): 
публична организация,  
◦ самостоятелно упражняваща властово върховенство върху 

определена територия и нейното население, която 
разполага с  

◦ монопол върху легитимната принуда и  

◦ административен апарат за неговото поддържане и 
упражняване. 

◦ Кое е средството за моделирането и управлението на тази 
социална система? Отг.: Правната система. 

 Трактовки на правосубектността на държавата: 
◦ Държавата като юридическо лице; 

◦ Държавата като особен правен субект. 

 Възникване на правосубектността на държавата: 
◦ Конституиране на белезите на държавата; 

◦ Роля на международното признание. 



Правосубектност на държавата 
(сфери и упражняване) 

 Сфери на правосубектността на 
държавата: 
◦ В публичното право; 

◦ В частното право; 

◦ В международното публично право. 

 Упражняване на правосубектността на 
държавата – чрез нейните органи: 
◦ Понятие за държавен орган: Физическо 

лице или колектив от такива лица, на които 
правото е възложило упражняването на 
определени публични правомощия. 



Юридическо представителство 

 Разграничение между политическо и 

юридическо представителство; 

 Определение: 

◦ правна фигура, при която едно лице, 

наречено представител, има право да 

извършва действия от името и за сметка 

на второ лице, наречено представляван, 

 като действията, извършвани от 

представителя, имат правни последици 

пряко в правната сфера на 

представлявания. 



Схема на възникващите ПО 



Принципи на 
представителството 

 Явен характер на 
представителството; 

 Пряко въздействие на 
представителя върху правната сфера 
на представителя; 

 Принцип за действие на 
представителя в полза на 
представлявания; 

 Принципна забрана за договаряне 
сам със себе си и за 
преупълномощаване. 



Видове юридическо 
представителство 

 Договорно и законно; 

◦ Договорното представителство възниква 

въз основа на упълномощаване. 

◦ Законното представителство възниква въз 

основа на изрична правна норма, 

възлагаща представителни правомощия 

на определено лице. Примери: 

 Органно представителство; 

 Представителството като част от 

правоотношението „родител – дете“. 

 Доброволно и задължително. 



Литература за самоподготовка 

 Росен Ташев, ОТП: 382-385, 393-420, 

426-432. 

 Тенчо Колев, Теория на правото, 406-

418.  

 Димитрина Милкова, ОТП: 114-116. 

 



Позовавания 

При съставянето на тази лекция е 

използвана и информация от: 

 Покровский И.А. История Римского 

Права. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. 1917. 

 Покровский И.А. Основные проблемы 

гражданского права, 1917. 


