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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Тази презентация няма за цел, а и не би могла да 

замести учебната литература, която трябва да е ваш 

основен източник за подготовка. Идеята е тук да 

бъдат поставени основни въпроси, както и да Ви дам 

примери, които ще обсъдим заедно. 

 

След като представихме понятието ЮФ, 

разгледахме по-подробно основни видове ЮФ като 

ЮА и правонарушенията, сега идва ред да се 

разгледат фактическите състави и т. нар. 

„нетипични“ ЮФ – заобикалянето на закона и 

привидните юридически актове. 
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От помощ за заобикалянето на закона, привидните и прикритите сделки, 
както и за всички възникващи конкретни въпроси за съдържанието и 
действителността на волеизявлението може да Ви бъде учебникът на проф. 
Павлова по Гражданско право - Обща част. 

 



ФАКТИЧЕСКИТЕ СЪСТАВИ 

 Какво представлява фактическият състав (ФС)?  

 Каква е разликата между ФС и ЮФ? 

 Каква е разликата между ФС и сложен ЮФ? Дайте пример за 
сложен ЮФ. 

 Как обясняваме видовите деления: 

 На еднородни и смесени ФС? 

 На свързани и свободни ФС? 

 Пример за ФС: чл. 93. (2) КРБ: За президент може да 
бъде [избиран български гражданин по рождение], 
+ [навършил 40 години], който + [отговаря на условията за 
избиране на народен представител = (Чл. 65. (1) КРБ За 
народен представител може да бъде избиран [български 
гражданин], който + [няма друго гражданство], + [навършил е 
21 години], + [не е поставен под запрещение] и [не 
изтърпява наказание лишаване от свобода.]) и [е живял 
последните пет години в страната]. 

 Квалифицирайте този ФС като еднороден или смене, свързан 
или свободен ФС. 

 



КОНСТРУИРАЙТЕ ПН И АНАЛИЗИРАЙТЕ ФАКТИТЕ, 

ДАДЕНИ ВЪВ ФС В ПОЛУЧЕНИТЕ ХИПОТЕЗИ: 

 ЗС Чл. 94. Лицето, което е направило нова вещ от 
чужди материали, става собственик на вещта, ако 
стойността на изработването надминава стойността 
на материала и ако лицето не е знаело,че 
материалът принадлежи на друг.  В противен случай 
собственикът на материала става собственик на 
вещта,но той има право да се откаже от нея. 
 Въпрос-подсказка:  необходимо е да обясните, кога едно 

лице, изработило шкаф от чужда дървесина ще стане 
собственик на шкафа? 

 Чл. 141. Лице, което упражнява медицинско 
занятие,ако след като бъде поканено, не се притече 
на помощ на болен или на родилка без уважителна 
причина, се наказва с пробация или сглоба от сто до 
триста лева. 
 Въпрос-подсказка:  необходимо е да обясните, в какъв 

случай лицето-медик може да бъде наказано. 

 

 



ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЗУМПЦИИ 

 Как дефинираме юридическите презумпции? 

 Каква е разликата между житейските и правните 

презумпции? 

 Каква е функцията на всеки от тези два вида 

презумпции? 

 Какви примери за юридически презумпции можете 

да посочите? 

 



ПРИМЕРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЗУМПЦИИ:  
ВИНАГИ, АНАЛИЗИРАЙКИ ПРИМЕРИТЕ, СИ ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСА: КОЙ Е ПРЕЗЮМИРАНИЯ ФАКТ, КОЙ 

Е ПРЕЗЮМИРАЩИЯТ ФАКТ, ОБОРИМА ИЛИ НЕ Е ТАЗИ ПРЕЗУМПЦИЯ? ЗАЩО Е ПРЕЗУМПЦИЯ, А НЕ 

ФИКЦИЯ? ЗАЩО Е БИЛА ВЪВЕДЕНА ПОДОБНА ПРЕЗУМПЦИЯ? 

 Чл. 135 от ЗЗД: 

 

35. (1) Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни 
спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако 
длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато 
действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, 
трябва също да е знаело за увреждането. 

(2) Недействителността не засяга правата, които трети 
добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на 
исковата молба за обявяване на недействителността. 
Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото 
лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника. 
(3) Когато действието е извършено преди възникване на вземането, то 
е недействително само ако е било предназначено от длъжника и 
лицето, с което той е договарял, да увреди кредитора. 
(Ал. 4, попр. - Изв., бр. 2 от 1950 г.) Кредиторите, в чиято полза е 
обявена недействителността, се удовлетворяват от сумата, получена 
от публичната продан преди третото лице, тогава, когато то 
участвува в разпределението с вземане, произтичащо от обявяване на 
недействителността. 
 



чл. 109. ЗЗД: Задължението се смята погасено, ако частният документ за него се намира у 
длъжника, освен ако седокаже, че не му е върнат доброволно. 

 

Из Семейния кодекс: 

Чл. 21. (1) Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, 
принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. 

 Иван си купува автомобил. Какви ЮФ съдържа ФС, който ще има за 
правна последица автомобилът да стане общо притежание на Иван и 
Мария? 

(2) Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в 
работа в домакинството. 

(3) Съвместният принос се предполага до доказване на противното. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Искът за липса на съвместен принос може 
да се предяви от: 

1. съпруг по време на брака или след неговото прекратяване; 

2. наследник на съпруг. 

 

Чл. 61. (1) Съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или 
преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване. 

(2) Ако детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след като 
майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се смята съпругът на майката от новия брак. 

(3) В случай на обявено отсъствие на съпруга предположенията по ал. 1 и 2 не се прилагат, ако 
детето е родено след изтичането на триста дни от датата на последното известие за съпруга, а при 
обявена смърт - от датата на предполагаемата смърт. 

(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат и когато детето е родено при условията на асистирана репродукция 
по чл. 60, ал. 2. 

 

 



NB! ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ НЕ Е 

СЪЩИНСКА ПРЕЗУМПЦИЯ. 

Чл. 31. , ал. 3 от КРБ: 
Обвиняемият се смята за невинен до установяване на 
противното с влязла в сила присъда. 
 
Чл. 16. от НПК: 
Обвиняемият се смята за невинен до установяване на 
противното с влязла в сила присъда. 
 
Член 11, параграф 1 от Всеобщата декларация за 
правата на човека 
Bсеки човек, който е обвинен в престъпление, има 
право да бъде считан за невинен до доказване на 
неговата вина, в съответствие със закона, в публичен 
процес, по време на който са му били осигурени всички 
необходими гаранции за неговата защита. 
 



Презумпциите са установени в закона предположения, въз основа на които от един доказан (презюмиращ) факт се 

прави извод, че е налице друг, недоказан пряко факт, наричан презюмиран. Тази връзка между фактите се 

установява от законодателя въз основа на техните типични връзки, въз основа на нормалното развитие на 

взаимоотношенията –например, естествено е да се предположи (макар и оборимо), че ако родилката е в брак към 

момента на раждането, баща на роденото дете е нейният съпруг. 

Презумпцията за невиновност е правило, което определя отношението към обвиняемия и задълженията на 

обвинението, но не изпълнява така описаната класическа функция на същинските презумпции. 

В гражданския процес принципът е,че всяка страна е длъжна да установи обстоятелствата, на които основава 

своите искания или възражения. Всеки доказва фактите, които са от негова полза. В наказателния процес с оглед 

естествените преимущества, които държавата има пред гражданина, който става обвиняем, последният се ползва 

от определено предимство– той не носи тежестта на доказване. Обвинението трябва да докаже факта на 

престъплението и вината на обвиняемия, а не той – своята невиновност. Не могат да се правят изводи във вреда 

на обвиняемия от това, че той не е дал показания или не е доказал възраженията си.  

 Освен във функциите си презумпцията за невиност се различава от същинските презумпции и поради 

следните причини: 

 При презумпцията за невиновност не можем да открием презюмиращ и презюмиран факт. Обвиняемият се ползва 

от презумпцията, без да трябва да доказва определени факти; 

 Презумпцията за невиновност бива в повечето случаи опровергавана – вината на обвиняемите бива доказвана. 

Литература: 

- Павлов, С., Наказателен процес на Република България. Обща част. 

- Наказателно-процесуално право. Ръководство за студенти. Първо издание, София, 2006 г. 

 



ЮРИДИЧЕСКИ ФИКЦИИ 

 Как дефинираме юридическите фикции? 

 Каква е тяхната функция? 

 Какви примери можете да посочите? 

 Пример от мен: 

 Кодекс на труда 

Чл.354. (1) Затрудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово 

правоотношение, в следните случаи: 

1. Работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно 

от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването му на работа; 

 

 Анализ от съдебната практика:  

 

Решение № 302 от 21.02.2011 г. на РС - Русе по гр. д. № 7886/2010 г. 

  

...разпоредбата на чл. 354, т.1 от КТ създава само една правна фикция доколкото съгласно легалната 

дефиниция на чл. 551 от КТ трудовият стаж евремето, през което работникът или служителят е работил 

по трудово правоотношение. Тази фикция подлежи на разумно тълкуване с оглед целта назакона. Така в 

съдебната практика и доктрината е безспорно положението, че платеният годишен отпуск се предоставя 

на работника, за да възстанови изразходваната в процеса на труда работна сила / така и 

проф.В.Мръчков/. 

 

При това положение очевиден е извода, че независимо от въведената с чл. 354, т.1 от КТ фикция, щом 

за времето, през което ответницата е останала без работа, макар и не по своя воля, а поради 

незаконното уволнение, тя не е престирала работнатаси сила, не и се полага и платен годишен отпуск, 

който е предназначен за възстановяване на тази работна сила, респ. обезщетение по чл. 224, ал.1 от КТ. 

 

 

 

 



ОЩЕ НЯКОЛКО ФИКЦИИ: 

 Закон за международниятърговски арбитраж: 

Чл. 32. (1) Когато седалището, местожителството, обикновеното пребиваване 
или адресът на получателя не могат да бъдат намерени след старателно 
издирване, уведомлението се смята получено, ако е изпратено до последното 
му известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или адрес с 
препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява 
опита то да бъде предадено. 

(2) Уведомлението се смята предадено и когато получателят е отказал или не 
се е явил в пощенската станция да го получи, ако тя удостовери това. 

 

ГПК 

Чл. 62. (1) Последният ден на срока продължава до края на двадесет и 
четвъртия час, но ако трябва да се извърши действие или представи нещо в 
съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време. 

(2) Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало 
по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или 
в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път. 

(3) Когато съдът определи по-дълъг от установения в закон срок, извършеното 
действие след законния, но преди изтичане на определения от съда срок, не се 
смята за просрочено. 

 



ЕДИН СПОР: ПОСОЧЕТЕ ФИКЦИИТЕ И 

ПРЕЗУМПЦИИТЕ В ЧЛ. 2 ОТ ЗН 

Чл. 2. (1) Не може да наследява нито по закон, нито 

по завещание: 

а) който не е заченат при откриване на наследството и 

б) който е роден неспособен да живее. 

(2) До доказване на противното този, който е роден 

жив, се смята за жизнеспособен. 

 

Фикция или презумпция е положението, че всеки знае 

правото, което е в основата на правилото, че 

незнанието му не извинява никого: Ignorantia juris 

non excusat или Ignorantia legis neminem excusat. 

 



ФУНКЦИИ НА ФИКЦИИТЕ И ПРЕЗУМПЦИИТЕ 

 Кой трябва да докаже 

презюмирания/фингиращия факт? 

 Каква е последицата от доказването на липсата 

на презюмирания/фингирания факт? Винаги ли 

е възможно това доказване? 

 Как може да бъде оборена една презумпция? 

 Как могат да бъдат избегнати правните 

последици, които правото свързва с 

презюмирания факт на една необорима 

презумпция? 



ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ЗАКОНА 
 Какво представлява заобикалянето на закона? 

 Какви са правните му последици като ЮФ? 

Уредба като основание за нищожност: Чл. 26. (Ал. 1 изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищожни са 
договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които 
накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства. 

 Какви примери можете да дадете за заобикаляне на закона? 

 

 Един пример от съдебната практика: 

Заобикаляне на закона е налице тогава, когато укритата сделка е 
непозволена. В случая, както народния съд приема, укритата сделка е 
продажба на етаж, която страните са укрили като суперфиция. Продажбата 
обаче не е забранена. Няма данни, че се касае до малоценен имот. Щом като 
продажбата на етажа не е забранена, не е налице заобикаляне на закона. 
Може да се приеме, че се касае до симулация. В такъв случай след 
разкриването на симулацията и след като се приеме, че се касае до 
продажба на етаж, следва да се събере недоплатената държавна такса -  
Решение № 1256а от 15.V.1963 г. по гр. д. №683/63 г., I г. о.   При действие в 
заобикаляне на закона правната норма от външна страна е спазена, но 
страните са имали за цел да постигнат непозволен или забранен от 
закона резултат. Без наличието на така установена цел договорът не би 
бил признат за нищожен. Постигането на нещо забранено от закона, 
макар и при формалното му спазване, е равнозначно на нарушение на 
закона. -  Решение № 357 от 9.X.1981 г. по гр. д. № 231/81 г., I г. о. 

 



„ФИЛМОВ“ ПРИМЕР ЗА ЗАОБИКАЛЯНЕ НА 

ЗАКОНА 

Чл. 26. от Закона за чужденците (3) Отказва се издаването на разрешение за пребиваване или продължаване 

срока на пребиваване на чужденец, който е сключил брак с български гражданин или с чужденец или който е 

осиновен от български гражданин или от чужденец, получил разрешение за пребиваване, ако са налице данни, че 

бракът е сключен или осиновяването е извършено единствено с цел заобикаляне на нормите, 

регламентиращи режима на чужденците в Република България, и получаване на разрешение за пребиваване. 

(4) Преценката за отказ на разрешението по ал. 3 се извършва от службите за административен контрол на 

чужденците въз основа на данни, даващи основание да се направи обоснован извод, че бракът е сключен или 

осиновяването е извършено единствено с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на чужденците в 

Република България, и получаване на разрешение за пребиваване. Такива данни могат да бъдат: 

1. обстоятелството, че съпрузите или осиновеният и осиновителят не живеят заедно; 

2. липсата на принос към задълженията, произтичащи от брака; 

3. обстоятелството, че съпрузите не са се познавали преди сключването на брака; 

4. даването на противоречиви сведения за лични данни на другия съпруг или осиновения (име, адрес, 

националност, професия), за обстоятелствата на запознанството им или за друга важна лична информация; 

5. обстоятелството, че съпрузите или осиновеният и осиновителят не говорят на език, разбираем и от двамата; 

6. заплащането на парична сума за сключването на брака извън обичайната зестра; 

7. наличието на предишни бракове или осиновявания, сключвани с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи 

режима на чужденците; 

8. обстоятелството, че бракът е сключен или осиновяването е извършено, след като чужденецът е получил 

разрешение за пребиваване. 

(5) Данните по ал. 4 могат да се установяват чрез интервюта, провеждани от служители на службите за 

административен контрол на чужденците, от изявления на засегнатите или на трети лица, по документален път 

или от извършени от държавни органи проверки и разследвания. Службите за административен контрол на 

чужденците задължително изслушват засегнатите лица. 

  

 



ПРИВИДНИ ЮРИДИЧЕСКИ АКТОВЕ 

 Кои юридически актове наричаме „привидни“? Какви са техните правни 

последици? 

Инструмент за постигането на привидността на разместването на благата е главно 

договорът. 

 

Чл.17. ЗЗД:  

(1) Ако страните прикрият сключеното между тях съглашение с едно привидно 

съглашение, прилагат се правилата относно прикритото, ако са налице 

изискванията за неговата действителност. 

(2) Правата, които трети лица са придобили добросъвестно от приобретателя по 

привидното съглашение, се запазват, освен ако се отнася до права върху 

недвижими имоти, придобити след вписването на иска за установяване на 

привидността. 

(3)Това правило се прилага и спрямо кредиторите на приобретателя по привидното 

съглашение,които са наложили запор или възбрана върху предмета, до който то се 

отнася. 

 

Чл. 26. (2) ЗЗД :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. 

 

 



Чл. 185. ЗЗД 

Не могат да бъдат купувачи, даже на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено 

лице: 

а) лицата,които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди имущества 

- относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които по служба 

им е възложено да продават, и 

б) (изм. -ДВ, бр. 104 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г.)съдиите, 

прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и 

адвокатите - относно спорните права, които са подсъдни на съда,към който се числят или във 

ведомството на който действуват, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право. 

 

Изключения от недопустимостта за доказването чрез свидетели 

 

Чл.165. ГПК: (1)В случаите, в които законът изисква писмен документ, свидетелски показания се 

допускат, ако бъде доказано, че документът е загубен или унищожен не по вина на страната. 

(2) Свидетелски показания седопускат и когато страната се домогва да докаже, че изразеното 

в документа съгласие е привидно, и то ако в делото има писмени доказателства, изходящи 

от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган,които правят 

вероятно твърдението й, че съгласието е привидно. Това ограничение не се отнася до третите 

лица, както и до наследниците, когато сделката е насочена срещу тях. 

  

Възможни са и симулативни съдебни процеси: 

 

Непререшаемост 

 

Чл.299. ГПК: (1)Спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван освен 

вслучаите, когато законът разпорежда друго. 

(2) Повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда. 

(3) Влязлото в сила решение не може да бъде оспорвано от страната като постановено по 

привиден процес. 
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