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Стоян Ставру

СЪДЪРЖАНИЕ

Фактът и съдебните нормомати 

Вместо увод – отклонение!
Мидата  и  нейната  перла.  Един български  отговор  на  въпросите  за  естествените 

плодове, породени от казус на повече от век

§ 1. Владение за право на строеж и владение върху построената сграда – възможни 
взаимодействия

1. Какво става с владението върху една постройка след нейното събаряне?
2. Какво става с владението за право на строеж след изграждането на сградата в груб 

строеж?

§ 2 Владение на кабел, разположен в линеен обект на техническата инфраструктура
1. Обекти и права в мрежа на техническата инфраструктура
2. Възможно ли е разполагане на свой кабел в чужда тръба?
3. Възможно ли е пренасяне на “свой” сигнал през чужд кабел?

§ 3 Правни белези на добросъвестното владение
1. Разграничаване на добросъвестното владение от „добросъвестността” в гражданското 

право
2. Владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик
3. Сключил е договорът, без да знае, че праводателят му не е собственик
4. Сключил е договорът, без да знае,  че предписаната от закона форма за него е била 

опорочена
5. Разделителният съюз „или“ между двете хипотези

§ 4 Придобиване на естествени плодове
1. Правилото на чл. 93 ЗС
2. Даване на естествените плодове вместо изпълнение

§ 5 Владение въз основа на предварителен договор
1. Фактически състав по чл. 70, ал. 3 ЗС
2. Правни последици на владението по чл. 70, ал. 3 ЗС



§  6  Последващо  предаване  на  владение,  получено  въз  основа  на  предварителен 
договор 

1. Владението по чл. 70, ал. 3 ЗС
2. Приемство във владение по чл. 70, ал. 3 ЗС
3. Частично правоприемство в предварителния договор
4. Придобиване по давност от приемник на владение по чл. 70, ал. 3 ЗС

§ 7 Временно владение по чл. 10 ЗЛС 
1. Правото на въвеждане във временно владение
2. Правни последици на въвеждането във временно владение

§  8  „Полуавтоматично“  давностно  владение  (някои  бележки  към  Тълкувателно 
решение № 4/17.12.2012 г. на ВКС)

1. Въпросите
2. Касае ли чл. 120 ЗЗД хипотезата на придобивната давност?
3. Позоваването  елемент  ли  е  от  фактическия  състав  на  придобивната  давност  като 

вещнопридобивно основание?
4. Може ли да придобие по давност наследник на владелеца?

§ 9 Давностно владение върху картини - случай от практиката
1. Въпроси
2. Съотношение право на собственост – авторско право
3. Отговорите на ВКС

§ 10 Бракът и придобивната давност
1. Установяване на владение през време на брака
2. Изтичане на давностния срок
3. Позоваване на изтеклата давност

§ 11 Ограничаване и моделиране на вещнопридобивното действие на придобивната 
давност (давностното владение - „срещу“ или „в полза“)

1. Владение “срещу” правоприемници на собственика
1.1. Облигационни права на кредитори на собственика
1.2. Ипотека, учредена от собственика
1.3. Ограничени вещни права, учредени от собственика
1.4. Междинни изводи
1.5. Как стоят нещата при късата придобивна давност?
2. Някои особени случаи на владение “срещу”
2.1. Владение срещу държавата/общината
2.2. Владение “срещу” безвестно отсъстващ
2.3. Установяване на владение чрез насилие или по скрит начин
2.4. Владение “срещу” привиден собственик
2.5. Съвладение – владение “в полза” на няколко лица
3. Конкуренция на придобивната давност с други придобивни основания
3.1. Владение “срещу самия себе си”
3.2. Конкуренция между придобивни основания без правоприемство

§ 12 Давностно владение (паралелно) “със самия себе си” -  владение въз основа на 



непротивопоставимо или относително недействително правно основание
1. Непротивопоставимост на придобивното основание по силата на закона (действие на 

възбраната, съгласно чл. 452, ал. 2 ГПК)
2. Относителна недействителност на придобивното основание при уважен Павлов иск 

(чл. 135 ЗЗД)
3. Относителна недействителност при изрично позоваване (чл. 76 ЗН) 

§ 13 Давностното съвладение като специфичен юридически факт
1. Определение и отграничения
2. Отношения между съвладелците
3. Съвместно упражняване на фактическа власт върху вещта
4. Намерение за съвладение
5. Придобиване и прекратяване на съвладение

§ 14 Присъединяване и приемство в съвладение
1. Присъединяване на съвладение
2. Приемство в съвладение

§ 15 Конкуренция между владелчески искове
1. Коя е конкретната хипотеза, която има предвид разпоредбата на чл. 76, изр. 2 ЗС
2. Разрешаване на конкуренция между владелчески искове

Вместо заключение – продължение!
Брачният договор като основание за установяване на добросъвестно владение
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