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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Темата за юридическото представителство 
традиционно се разглежда сред въпросите за 
юридическото представителство. Целта на тази 
отделна презентация е да подчертае важността на 
представителството, което Вие, първокурсниците, 
често губите като нещо „второстепенно“ в материята 
на субектите. 

Моля да обърнете внимание на разграничението 
между юридическо и политическо представителство, 
за да не се заблуждавате от иначе съвпадащото 
наименование. 

 Имайте предвид, че навсякъде, където не е изрично 
уточнено друго, под „представителство“ се има 
предвид юридическото представителство. 
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ПОНЯТИЕ 

 Каква дефиниция можете да дадете за 
представителството? 

 В какви случаи възникват  представителни права? 

 Какво представлява упълномощаването? 
 Форма на упълномощаването; 

 Преупълномощаване. 

 Защо е необходимо представителството? 

 Спомнете си, към коя форма на субективното право 
отнесохме представителните права. Защо? 

 Колко правоотношения възникват при упражняването на 
представителните права? Какво е съдържанието на тези 
ПО, кои са страните по тях? 

 Видове представителство: 
 Законно и договорно представителство; 

 Материално и процесуално представителство. 



ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО 

Представляван 

Представител 

 

Трето лице, спрямо 

което се действа от 

името на 

представлявания. 

 



УРЕДБА В ЗЗД 

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

Последиците от правните действия, които представителят извършва, 
възникват направо за представлявания. 

 
Чл. 37. 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. 

 

Чл. 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. 

 

Чл. 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. 

 

 



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

вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за 

представлявания. 

Чл. 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. 

Чл. 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. 

Чл. 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 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. 

 

 

 



СВЪРЗАНИ РАЗПОРЕДБИ ОТ ДРУГИ НА 

(ХИПОТЕЗИ НА ЗАКОННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО) 

Чл. 129. СК (1) Всеки от родителите може сам да 

представлява малолетното си дете и да дава съгласие за 

правните действия на непълнолетното си дете в негов 

интерес. 

(2) При противоречие между интереса на родителя и на 

детето се назначава особен представител. 

 

Чл. 141, ал. 2 ТЗ (Предствителство на ООД) Дружеството 

се представлява от управителя. При няколко управители 

всеки един от тях може да действува самостоятелно освен 

ако дружественият договор предвижда друго. Други 

ограничения на представителната власт на управителя 

нямат действие по отношение на трети лица. 

 



ПОЛИТИЧЕСКО И ЮРИДИЧЕСКО 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
Чл. 67, ал. 1 КРБ Народните представители представляват не само 
своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен 
мандат е недействително. 

 

 Находчива метафорична дефиниция на философа (от женски пол) 
Хана Питкин – "Политическото представителство означава да направиш 
някого отново присъстващ" (To represent is to make present again.). Чрез 
политическото представителство гражданите биват подпомогнати техните 
мнения и интереси да станат част от публичния процес, намират място в 
него. 

 Исторически преход от идеята за пратеничество (представителят е 
делегат, изпратен да изрази мнението на представляваните) към идеята 
за императивен мандат (при неизпълнение на определени задължения 
към представляваните представителят може да бъде отзован) и в крайна 
сметка (днес) свободен мандат – представителят изразява и защитава 
интересите на представляваните по начина, който намира за най-добър. 

 

 Понятие за: 
 Пряка демокрация; 

 Представителна демокрация. 

 


