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 важаеми колеги, 
Бихме искали да споделим с вас 
нашето изложение във връзка с 

представената на Първия междунаро-
ден колоквиум на Общото и 
континенталното право под надслов 
„TRUST & FIDUCIE”, основна тема 
относно тръстовото законодателство в 
Англия и Уелс. Правната уредба е 
инспирирана и се доближава или до 
голяма степен е еквивалентна на 
фидусиарните сделки и 
конфиденциалното управление на 
имущество в държавите, чието 
законодателство се базира на древното 
римско право. Огромен брой български 
граждани  живеят, като учат или работят, 
а може би ще се пенсионират, в Англия и 
Уелс и информирането им от наша 
страна за евентуални техни действия в 
тази насока би било полезно за тях. 
Много важно за нас би било и 
познанието ни за това като нотариуси в 
ЕС във връзка с установяването на 
приложимото право съгласно 
Европейския регламент № 650/2012 г. 
относно граждани, чието постоянно 
жителство към момента на смъртта им е 
било в Англия или Уелс, и съответното 
му приложение. Намираме също така, че 

имаме потенциални възможности, 
дадени ни от нашия закон 
(възможността за извършване на други 
нотариални действия, визирани в чл.22 
от ЗННД) и отразени в чл.13 от Наредба 
№ 32 за управление на имущества от 
наша страна тук, а защо не и на 
територията на други страни. Вярваме, 
че представеното изложение би ни било 
полезно в черпенето на идеи и опит в 
тези насоки. 
 
1. Въведение 
За тръстовете се твърди, че са точно 
толкова типично английски, колкото и 
обсъждането на времето, Кралицата, 
Парламента и Биг Бенд. 
Въпреки че много юрисдикции 
разглеждат концепцията за тръста 
единствено като схема за избягване на 
данъци, това не е вярно. Да, тръстът 
може да се използва за получаване на 
данъчни облаги, но това не е 
единствената и по принцип основната 
причина за създаването на много 
тръстове в Англия и Уелс. 
Ще представим тръста единствено от 
перспективата на Англия и Уелс. Следва 
да помним, че въпреки че Шотландия и 
Северна Ирландия са подчинени на 
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същия данъчен режим, техните закони 
за тръстовете са коренно различни от 
тези на Англия и Уелс. 
 
2. История и еволюция 
2.1. Правото на справедливостта 
Зародишът на концепцията за тръста 
може да се открие при римляните и 
използвания от тях fideicommissum. За 
разлика от английския тръст този 
механизъм е можело да бъде приложен 
единствено по случай смърт. 
 
Тръстът в Англия и Уелс се е развил 
съгласно правото на справедливостта. 
Не искам да превръщам това в урок по 
история за развитието на правната 
система на Англия и Уелс, но е 
необходимо да разгледаме основната 
позиция, за да разберем как се е 
създала концепцията за тръста. 
В средновековна Англия има 2 
паралелни правни системи: системата 
на общото право и правото на 
справедливостта. Терминът „общо 
право” в този контекст не се отнася до 
съвременната дефиниция за правото, 
разработено от съдилищата (за разлика 
от законовото право), а се отнася до 
правото, което е приложимо общо за 
всички. В голямата част от случаите 
общото право постига задоволителен 
резултат и развитието на прецедента 
довежда до сигурност. 
Независимо от това общото право не е 
гъвкаво и правото на справедливостта 
се заражда през четиринадесети век 
като право на обжалване пред краля, 
ако общото право е довело до 
несправедлив резултат. До средата и 
края на 15 в. кралят вече е делегирал 
тази роля на своя канцлер и с времето се 
развива Канцлерският съд. 

Канцлерският съд представлява по 
същността си съд на съвестта. Това 
отговаря на дефиницията на Аристотел 
за справедливостта: „Корекция на 
закона, когато той е дефектен поради 
своята универсалност”. 
Английската съдебна система е 
преструктурирана от Законите за 
съдебната власт през 1873г. и 1875г., 
така че съдилищата на общото право и  
Канцлерският съд са обединени и 
образуват единен Върховен съд. 
Съдиите от Върховния съд имат 
компетентност да прилагат както 
общото право, така и правото на 
справедливостта. 
Твърди се, че най-значимото развитие в 
английското право на справедливостта е 
тръстът. Правната уредба на тръста 
може да се счита за еманация на 
вмешателство на справедливостта в 
правата по общото право в търсене на 
справедливост и сега ще се върна на 
концепцията за тръста по английското 
право. 
 
2.2. Използването 
Корените на съвременния тръст могат 
да бъдат открити в средновековния 
имуществен институт, известен като 
„ползването”. „Ползването” възниква 
като средство за избягване на строгите 
правила на феодалната 
земевладелческа система преди 1535 г. 
Един пример за строгите правила е 
разпоредбата, че земята не може да 
бъде завещавана, а трябва да премине 
по наследство на най-големия син на 
собственика при смъртта на последния. 
Друг пример е, че монасите е трябвало 
да полагат клетви за бедност, които им 
забраняват да притежават недвижим 
имот.  
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Ползването е давало възможност на 
земевладелеца да прехвърли правото 
на собственост приживе на трети лица, 
„за да се ползва” от лицето или лицата, 
които земевладелецът е искал да 
облагодетелства. Например А може да 
прехвърли земята си на X, Y и Z за 
ползването от А през целия му живот, а 
след това за ползването на вдовицата на 
А през целия й живот и след нея за 
ползването от всички деца на А в равни 
дялове. 
Общото право не признава ползването, 
така че в горния пример X, Y и Z са 
собственици и могат да се разпореждат 
със земята както пожелаят независимо 
от волята на А. Като такива строгите 
феодални правила не са приложими при 
смъртта на А. 
Ако X, Y и Z откажат да уважат 
ползването, Канцлерският съд ще 
изпълни принудително условията на 
ползването. 
Използването води до загуба на приходи 
от данък наследство, поради което крал 
Хенри VIII въвежда първия закон срещу 
избягване на данъчното облагане - 
Законът за ползването от 1535 г. Той 
унищожава ползването, така че горният 
пример би се третирал от общото право 
като прехвърляне не на X, Y и Z, а на А, 
вдовицата на А и на всички деца на А. 
До началото на осемнадесети век 
тръстът вече е възникнал като копие на 
ползването. Когато законната 
собственост принадлежи на Х (сега 
наричан „довереник”) в полза на А (сега 
наричан „в доверителна собственост за 
А”), Канцлерският съд ще изиска Х да 
притежава земята в полза на А, точно 
както ако Х я е притежавал за ползване 
от А. 
Разграничението между законовата 
собственост и собствеността по 

справедливост остава фундаментална 
концепция в правото на Англия и Уелс. 
Тя позволява разпределение на 
тежестта от собствеността на законовия 
собственик от ползите на собствеността 
на собственика по справедливост. 
 
2.3. Съвременното използване на 
тръстове 
Въпреки че ще се концентрирам върху 
тръста като инструмент за планиране на 
имуществото, това изобщо не е 
единствената, а даже и основната цел на 
използване на тръстовете в Англия и 
Уелс. Например тръстовете се 
използват при следните обстоятелства:  
а) съсобственост на земя по принцип и 
държане на земи за непълнолетни; 
б) при уязвими бенефициенти; 
в) защита на активите: за да може някой 
да получи ползите от активите, без да 
получава контрол; 
г) взаимни завещания; 
д) тайни тръстове; 
е) дарителски тръстове; 
ж) пенсии и 
з) тръстове по подразбиране. Това са 
тръстове, които са създадени без 
официална документация. Съществуват 
два основни вида тръстове по 
подразбиране: 
 (i) Резултантни тръстове има 
например, когато се извърши 
прехвърляне на активи от А на Б и 
презумпцията е, че Б държи тези активи 
като доверителна собственост за А (за 
да има дарение, е необходимо да има 
доказателство за намерението за 
дарение). 
 (ii) Конструктивни тръстове има, 
когато би било недобросъвестно 
бенефициерната собственост да 
отразява законовата собственост. 
Например, когато дадено имущество е 
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собственост на А, но Б има принос в 
управлението и поддържането на това 
имущество, съдът може да реши, че 
бенефициерният интерес се държи от А 
под формата на конструктивен тръст за 
А и Б в равни или различни дялове. 
 
3. Елементи на тръста и специфични 
характеристики 
3.1. Определение за тръст 
Водещият учебник относно тръста в 
общото право, Ъндърхил и Хейтън, 
предлага следното определение: 
Тръст е справедливо задължение 
обвързващо лице (което се нарича 
довереник) да се разпорежда с 
имущество, върху което упражнява 
контрол (наричано имущество в тръста) 
в полза на лица (които се наричат 
бенефициенти), сред които може да 
бъде и самото лице и всяко от които 
може да поиска принудително 
изпълнение на задължението. Всяко 
действие или бездействие от страна на 
довереника, което не е разрешено или 
позволено съгласно условията на 
документа за учредяване на тръст или 
по закон, се нарича нарушаване на 
тръста. Контролът на довереника може, 
съгласно условията на тръста, да се 
подчинява на фидуциарни или лични 
правомощия, предоставени на трето 
лице, което може понякога да бъде 
изрично определяно за защитник. 
Тази дефиниция посочва страните, 
участващи в тръста. В допълнение към 
това изричният тръст се създава от 
друга страна, наречена учредител. 
 
3.2. Изисквания за създаване на тръст 
Тръстът създава задължения за 
доверениците. За да създаде такива 
задължения и те да бъдат изпълними, 

трябва да бъдат изпълнени определени 
условия. Те включват следното: 
 
3.2.1 Трите стълба на сигурността 
Те са определени по делото Найт срещу 
Найт през 1840 г., както следва: 
(i) Сигурност в намерението 
Учредителят трябва да има намерение 
да учреди тръст и да има намерение до-
верениците да бъдат обвързани от за-
дължението. Това може принципно да се 
установи от документа за създаване на 
тръста. Изразяването на желания не е 
достатъчно. 
(ii) Сигурност в предмета 
Активите, които ще се подчиняват на 
условията на тръста, трябва да бъдат 
определими или определени, така че 
активите да бъдат посочени със сигур-
ност. 
(iii) Сигурност в целите 
Самоличността на бенефициентите 
трябва да бъде сигурна в достатъчна 
степен, въпреки че те могат да бъдат 
определени като клас, например тези от 
децата на Х, които навършат 25 години. 
Класът бенефициенти не може да бъде 
толкова потенциално голям, че да на-
прави тръста неприложим. 
Ако някоя от горните точки не е изпъл-
нена, тръстът не може да се учреди по-
ради липса на сигурност. 
 
3.2.2. Дееспособност 
Учредителят трябва да бъде дееспосо-
бен, което означава да е на 18-годишна 
възраст и да не бъде невменяем. 
Ако тръстът се създава посредством за-
вещание, то правилата относно завеща-
телната дееспособност се прилагат за 
тръста, който ще бъде учреден след 
смъртта (Банкс срещу Гуудфелоу). 
 
3.2.3. Официална форма 
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Тъй като справедливостта изследва на-
мерението, а не формата, няма специ-
фични изисквания относно формата, в 
която трябва да бъде тръстът. Всъщност 
тръстове могат да бъдат създавани и 
без официална документация. Незави-
симо от това, когато става въпрос за 
права върху земи, се изисква писмена 
декларация, подписана от прехвърли-
теля (т.е. учредителя). 
По принцип, когато се обмисля създа-
ване на изричен тръст за целите на пла-
ниране на имуществото, той ще бъде 
създаден посредством акт. Актът трябва 
да посочва на заглавната страница на 
документа, че е акт, и трябва да бъде 
подписан от всички страни в присъстви-
ето на независими свидетели. 
Ако тръстът се създава чрез завещание, 
то правилата относно подписването на 
завещанията ще бъдат приложими, ко-
ето изисква двама независими свиде-
тели. Доверениците на тръст, учреден 
чрез завещание, не е необходимо да 
подписват завещанието. 
 
3.3. Специални характеристики 
Както беше посочено по-рано, основ-
ната характеристика на тръста е разгра-
ничението между законова и бенефици-
ерна собственост. Доверениците са за-
конните собственици, а бенефициентите 
- бенефициерните собственици. 
На практика това означава, че доверени-
ците например ще бъдат посочени за 
собственици в акта за собственост на 
имуществото, представляващо част от 
фона на тръста и като титуляри на 
сметки за всички инвестиционни порт-
фейли. Ето защо доверениците могат да 
се разпореждат с активите в тръста, но 
те отговарят пред бенефициентите. 

Това разделяне на собствеността съз-
дава фидуциарно отношение между до-
верениците и бенефициентите. Ще из-
следвам естеството на фидуциарните 
задължения на доверениците към бене-
фициентите и по-общите задължения и 
правомощия на доверениците по-късно. 
 
4. Квалификация на доверениците 
По принцип всяко лице, което може да 
притежава имущество, може да бъде до-
вереник. Като такова лице под 18-го-
дишна възраст не може да бъде доверен 
собственик на земи и невменяемо лице 
не може да бъде довереник. 
Банкрутирали лица или лица, осъдени за 
престъпление, включващо нечестно по-
ведение, не са изключени от кръга лица, 
които могат да действат като довере-
ници за частни тръстове, но могат да бъ-
дат счетени за „негодни” по член 36 от 
Закона за доверениците, 1925 г. Ето 
защо те могат да бъдат отстранени като 
довереници. 
Бенефициентите на тръста могат да съв-
падат с доверениците, но при опреде-
лени обстоятелства това може да не е 
желателно.  
Не съществува изискване за наличие на 
професионален довереник, но  това е 
общоприето в практиката, особено ко-
гато отношенията между бенефициен-
тите са обострени. Например, когато има 
тръст, учреден от г-жа А за нейния втори 
съпруг пожизнено и при смъртта му - за 
децата на г-жа А от нейния първи брак. 
Няма общо правило за минималния или 
максималния брой на доверениците, 
въпреки че законът предвижда, че не 
трябва да има повече от 4 довереника, 
ако тръстът включва земя. За да може 
се издаде валидно потвърждение за 
продажбата на земята, трябва да има 
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поне 2 довереника или тръстова корпо-
рация и поради това е желателно да е 
налице поне този брой довереници. 
 
5. Задължения и права на доверениците 
В резултат от разделянето на законната 
и бенефициерната собственост довере-
никът има различни задължения в ка-
чеството си на законен собственик. До-
вереникът може да упражнява и раз-
лични правомощия. Ще обобщим някои 
от тези основни задължения и правомо-
щия (въпреки че това няма за цел да 
бъде изчерпателно изброяване и, раз-
бира се, всеки тръст е различен). 
 
5.1. Фидуциарни задължения 
Фидуциарните задължения представля-
ват специални задължения, които се на-
лагат на страните, имащи специално от-
ношение на доверие, например  лекар и 
пациент, адвокат и клиент и, разбира се 
- довереник и бенефициент. 
Правилата, отнасящи се до фидуциар-
ните задължения, се подчиняват на пре-
цедентното право и все още се развиват, 
тъй като възникват нови обстоятелства и 
ситуации и те се предявяват пред съди-
лищата. Може би най-фундаменталните 
аспекти на фидуциарните задължения, 
наложени на доверениците, са: 
а) лоялност; 
б) честност; 
в) почтеност; 
г) добросъвестност; 
д) прозрачност. 
Довереникът трябва да действа в инте-
рес на бенефициентите и не трябва да се 
поставя в ситуация, в която задължени-
ята му на довереник влизат в конфликт 
с неговите собствени интереси. 
Ето защо довереникът няма право да по-
лучава облаги от своята длъжност, освен 
ако това не е разрешено и съществуват 

правила срещу договарянето сам със 
себе си, които може да забранят на до-
вереника да закупува имуществото в 
тръста. Довереникът не може да полу-
чава скрити печалби и има строги пра-
вила относно възнаграждението на до-
верениците, поради което е важно да 
има съответна клауза за възнагражде-
нието, когато ще бъдат назначавани 
професионални довереници. 
 
5.2. Общи задължения 
Нефидуциарните задължения на дове-
реника се ръководят от правилата на ин-
струмента за учредяване на тръста и 
принципите на общото право, закона и 
справедливостта и могат да включват 
следното: 
а) спазване на условията на тръста, на-
пример  задължения за инвестиции; 
б) поемане на контрол върху имущество-
то в тръста с цел осигуряване на него-
вото запазване; 
в) безпристрастни действия с оглед бе-
нефициентите, включително баланси-
ране между интересите на бенефициен-
тите на приходите и капитала; 
г) дължима грижа. Стандартът за грижа, 
който се очаква от професионалния до-
вереник, е по-висок, отколкото този за 
непрофесионалния довереник. Законът 
за доверениците 2000 г. установява за-
коново задължение за грижа, но има и 
по-общо задължение за грижа по об-
щото право, което се е развивало в про-
дължение на много години; 
д) водене на счетоводство и представя-
нето му на бенефициентите при поиск-
ване; 
е) предоставяне на информация; 
ж) единодушно действие, когато има по-
вече от един довереник; 
з) консултиране с бенефициентите, ко-
гато това е възможно; 
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и) лично действие, въпреки че делегира-
нето е допустимо, когато това е разре-
шено съгласно документа за учредяване 
на тръста. 
 
5.3. Правомощия 
Правомощията на доверениците ще бъ-
дат определени в самия документ за 
учредяване на тръста или по закон или 
общото право. Правомощията могат да 
бъдат принципно категоризирани като 
разпореждане (което означава правомо-
щия, които се отнасят до прехвърляне на 
имуществото, попадащо в тръста, извън 
тръста) или общи и включват следното: 
а) право на издръжка съгласно член 31 
от Закона за доверениците, 1925 г., за 
заплащане на приход на бенефициента 
до навършване на 18 години 
б) право на авансиране по член 32 от За-
кона за доверениците, 1925 г. - аванси-
ране до максимум половината от пред-
полагаемия дял на бенефициента 
в) право на определяне на плодоползва-
нето в акта за тръста, с което доверени-
ците по своя преценка могат да прехвър-
лят активи извън тръста на бенефициент 
г) право на инвестиране, както ако дове-
реникът има абсолютни правомощия, но 
при спазване на стандартните критерии 
за инвестициите, съдържащи се в За-
кона за доверениците, 2000 г., който 
предвижда редовни проверки на ин-
вестициите за определяне на удачността 
и диверсификация, когато е приложимо. 
д) общи правомощия за продажба, 
застраховане, делегиране и др. 
При упражняване на определени права 
може да се изисква съгласието на учре-
дителя или защитника. 
 
6. Отчетност пред бенефициентите 

Нарушаването на тръста настъпва, ко-
гато довереникът не спази някое от сво-
ите задължения. Бенефициентът може 
да търси отговорност от довереника за 
нарушаването на тръста и може да 
изиска довереникът да възстанови иму-
ществото от тръста или да обезщети 
тръста за всички загуби, които са настъ-
пили. 
Довереникът може да носи лична отго-
ворност за всички загуби, причинени по-
ради нарушаване на тръста и отговор-
ността на доверениците, когато са по-
вече от един, е солидарна и разделна. 
 
7. Изменение на тръстове 
Тръстът може да продължи да 
съществува до 125 години съгласно за-
коните на Англия и Уелс (освен ако не се 
касае за благотворителен тръст, в който 
случай той не е ограничен със срок). По-
вечето тръстове не съществуват през 
максималния срок, но при всички обсто-
ятелства, тъй като обстоятелствата се 
менят, е вероятно да се наложи услови-
ята на тръста да бъдат изменени. 
Актът за тръста може да допуска изме-
нения на тръста. Например често 
тръстът позволява учредителят или до-
верениците да правят допълнения към 
класа на бенефициентите. 
Актът за тръста може да позволява на 
доверениците дискреционно право да 
определят как да упражняват разпоре-
дителните си правомощия. Например ак-
тът за тръст може да разрешава на до-
вереника да причислява имущество, 
като му позволява да причисли опреде-
лена част от фонда на тръста към раз-
лични тръстове (но за същите бенефици-
енти). 
Промените в довереника се уреждат от 
условията на акта за учредяване на 
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тръста, а в противен случай от законо-
вите разпоредби. Доверениците могат 
да се оттеглят или да бъдат отстранени 
от съда или съгласно разпоредбите на 
акта за тръст. При липса на изрична раз-
поредба в акта за тръста правото за на-
значаване на нови довереници прина-
длежи на останалите довереници (или, в 
случаите когато единственият преживял 
довереник е починал, техните лични 
представители). 
Съгласно правилото на Сондърс срещу 
Вотие, когато всички потенциални бене-
фициенти на тръста са пълнолетни и 
дееспособни, те могат да действат за-
едно, за да прекратят тръста и да укажат 
на доверениците да разпределят акти-
вите на тръста при условията, които са 
договорили. 
Съдът може да разреши изменение на 
тръста по своята присъща компетент-
ност в случаите, когато има необходи-
мост от това или за одобрение на ком-
промис от името на непълнолетни или 
бъдещи бенефициенти. Съдът може и да 
отстрани грешките в тръста, ако има та-
кива, или когато тръстът не изпълнява 
намеренията на учредителя. Съдът 
може и да игнорира тръст в определени 
обстоятелства, например ако нарушава 
принципите на обществената политика. 
Съдът разполага с широки правомощия 
да унищожава определени действия на 
доверениците в съответните случаи, съ-
гласно т.нар. правило Хейстингс - Бас 
(1974 г.). Принципът се прилага, когато 
доверениците не са отчели съображе-
ния, които е трябвало да отчетат, или са 
взели предвид съображения, които не е 
трябвало да бъдат взети предвид. В ос-
новната си част това правило е изпол-
звано за унищожаване на действия, ко-
ито са довели до непредвидени данъчни 
задължения. 

Въпреки това правилото на Хейстингс - 
Бас е ограничено, когато доверениците 
са се позовавали на съвет в 
съответствие с решението по дело Фю-
тер срещу Фютер през 2013 г. Действи-
ята на доверениците могат да бъдат уни-
щожени единствено, когато има наруше-
ние на фидуциарното задължение. Не е 
налице нарушение на фидуциарното за-
дължение, ако довереникът е потърсил 
професионален съвет, освен когато се 
окаже, че този съвет е неправилен. В 
тези случаи доверениците следва да об-
мислят търсене на отговорност от своите 
консултанти за небрежност. 
Съдът разполага с широки правомощия 
да изменя правилата на тръста в 
съответствие със Закона за изменение 
на тръстовете от 1958 г., който разши-
рява присъщата юрисдикция на съда. 
Това законово правомощие се използва 
по принцип за одобряване на изменение 
на условията на тръст от името на лице, 
което няма дееспособността, което е не-
пълнолетно, или при неустановен бене-
фициент. Обикновено измененията, ко-
ито се иска да одобри съдът, дават въз-
можност за финансови спестявания 
(включително данъчни спестявания). 
 
8. Видове тръст, използван за прехвър-
ляне на активи при смърт или приживе 
По законите на Англия и Уелс съществу-
ват много различни видове тръстове, но 
тук аз ще обясня по-подробно видовете 
тръстове, които е вероятно да бъдат из-
ползвани в контекста на наследяването 
и планиране на имуществото. Вероятно 
би било полезно да ги групираме в две 
категории: тръстове, учредени приживе 
(или тръстове inter vivos), и тези, учре-
дени при смъртта, преди да разгледаме 
подробно характеристиките на различ-
ните видове тръстове. 
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8.1. Тръстове Inter vivos 
В съответствие с британските закони за 
данък върху наследството всички даре-
ния, извършени от физическо лице в 
рамките на седем години преди смъртта, 
се агрегират с неговото имущество за 
целите на изчисление на дължимия да-
нък върху наследството. Ето защо физи-
ческото лице може да иска да прехвърли 
активите на бенефициенти приживе, за 
да намали дължимия от тях данък върху 
наследството. Аналогично то може да 
иска да прехвърли активите приживе, за 
да може да види как бенефициентите 
получават благата от тези активи или за-
щото бенефициентите се нуждаят от ак-
тивите незабавно. 
Обикновено това се извършва чрез 
пряко дарение в полза на съответните 
бенефициенти. Когато бенефициентите 
са непълнолетни лица или не могат да 
потвърдят действително получаването 
на дарението, активите могат да бъдат 
държани в гол тръст за непълнолетните, 
докато навършат 18-годишна възраст. 
Независимо от това, в случай че абсо-
лютното дарение не е удачно или жела-
телно, може да се учреди тръст. Докол-
кото учредителят не може да ползва 
облагите от активите, част от тръста, се-
демгодишният период започва да тече 
от датата на учредяване на тръста за це-
лите на данък върху наследството. И все 
пак учредителят може да запази еле-
мент на контрол върху активите в 
тръста, като се назначи за довереник 
или предвиди, че доверениците трябва 
да търсят неговото съгласие, когато 
упражняват определени права. 
 
8.2. Тръстове, учредени по случай смърт 
Тръст може да бъде създаден съгласно 
условията на завещанието на физическо 

лице или да бъде наложен по силата на 
закона, когато лицето почине, без да е 
написало завещание. 
Наред с това ролята на личния предста-
вител е сродна с тази на довереника. 
Личният представител държи законо-
вата собственост върху активите в иму-
ществото и може да се разпорежда с ак-
тивите, но в крайна сметка ги държи за 
бенефициентите по завещанието или за-
кона при липса на завещание и може да 
му бъде търсена отговорност от тези бе-
нефициенти. Личният представител 
може да бъде бенефициент на иму-
ществото, но по време на периода на 
управление действа в роля, подобна на 
тази на довереника. Ако тръстовете са 
създадени чрез завещание или закона 
за липсата на завещание, в края на пе-
риода на управление, след като акти-
вите на имуществото бъдат установени, 
би следвало да има официално причис-
ляване на активите към тръстовете по 
завещание или без завещание. 
Разпоредбите на Закона за управление 
на имуществата от 1925 г. предвиждат, 
че когато едно лице почине, без да е със-
тавило завещание, неговото имущество 
се поверява на личния представител в 
законов тръст с правото да бъде прода-
дено, да бъде разделено между право-
имащите. 
По отношение на смърт, настъпила 
преди 1 октомври 2014 г., ако дадено 
лице е починало без да е съставило за-
вещание, оставяйки съпруг и деца, пра-
вилата при липса на завещание пред-
виждат в определени обстоятелства да-
ден дял от имуществото да бъде държан 
в тръст за съпруга пожизнено, а остана-
лата част - за децата. По отношение на 
смърт, настъпила след 1 октомври 2014 
г., пожизненият тръст не възниква. 
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8.3. Видове тръст 
Сега ще обобщя основните 
характеристики и разпоредби на най-
често използваните видове тръстове в 
Англия и Уелс в днешно време. Те могат 
да бъдат учредени inter vivos или по слу-
чай смърт. 
 
8.3.1 Дискреционни тръстове 
За да се осигури на доверениците макси-
мална гъвкавост да отчетат всички бъ-
дещи обстоятелства, може да се изпол-
зва дискреционният тръст. 
Сигурен съм, че повечето от вас са за-
познати с този вид тръст, но накратко, 
доверениците имат много широки права 
на разпореждане, така че те държат ак-
тивите в тръста за онези лица от класа 
бенефициенти, посочени в документа за 
учредяване на тръста, които считат за 
подходящи по своя собствена преценка. 
Това означава, че те могат да изберат да 
предоставят облаги само на един бене-
фициент или да предоставят облаги на 
различни бенефициенти в различни мо-
менти с различен интерес или дялове от 
имуществото в тръста или, алтерна-
тивно, да решат изобщо да не предоста-
вят облаги на бенефициентите. Прихо-
дите могат да бъдат или разпределени, 
или запазени. 
Бенефициентите на дискреционния 
тръст нямат право да се ползват от акти-
вите в тръста, а само да се надяват, че 
могат да получат приходи или капитал в 
бъдеще. 
По принцип този тръст се придружава от 
писмо, съдържащо желанията, в което 
учредителят посочва как желае да бъде 
управляван тръстът. Това писмо обаче 
не е задължително за доверениците. 
Много важно е доверениците да доку-
ментират всяко решение, което вземат, 

включително решението да не извър-
шват разпределения на печалбите. 
Прост пример за дискреционен тръст би 
бил тръст, учреден от дядо в полза на 
внуците му. Класът може да включва 
внуци, които не са родени към датата на 
учредяване на тръста и доверениците 
могат да бъдат децата на учредителя. 
Доверениците могат да използват сред-
ствата на тръста, както сметнат за под-
ходящо (например да заплащат такси за 
обучение), но учредителят може да из-
рази желание средствата да бъдат пре-
хвърлени на всеки от внуците на неговия 
съответен 25-и рожден ден и внуците да 
бъдат третирани равностойно. 
 
8.3.2 Тръстове за пожизнен интерес 
Тръстът за пожизнен интерес е тръст с 
фиксиран интерес, така че посоченият 
бенефициент (пожизненият ползвател) 
има право да се ползва от имуществото 
в тръста пожизнено. Това включва пра-
вото да живее в недвижимия имот, част 
от тръста, или да получава дохода, гене-
риран от активите в тръста. При смъртта 
на пожизнения ползвател отделен бене-
фициент или бенефициенти (останалите 
бенефициенти) ще придобият абсо-
лютни права върху активите в тръста. 
Когато е налице пожизнен тръст, дове-
рениците трябва да гарантират баланс 
между интересите на пожизнения 
ползвател и останалите бенефициенти, 
когато вземат инвестиционни решения. 
Когато пожизненият тръст е създаден 
чрез завещание или съгласно законите 
при липса на завещание, това е специа-
лен вид тръст, известен като тръст за не-
забавен интерес след смъртта. Данъч-
ното третиране на този вид тръст е раз-
лично от това на тръст за пожизнен ин-
терес inter vivos и това специално трети-
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ране не е налице при последващи пожиз-
нени интереси, създадени по силата на 
завещание. 
Тръстът за пожизнен интерес дава въз-
можност на учредителя да осигури обла-
ги за конкретен бенефициент пожиз-
нено, но в крайна сметка да укаже кой да 
се ползва от капитала. Това може да е 
полезно при съставяне на завещание от 
физическо лице с нов партньор, но деца 
от предходни връзки. То дава възмож-
ност на новия партньор да бъде осигурен 
до края на живота си, като в крайна 
сметка облагодетелства децата на фи-
зическото лице. 
Често при съставянето на тръстове за 
пожизнен интерес се включва гъвкаво 
право на определяне на плодоползва-
нето. Това позволява на доверениците 
да определят плодоползване върху ак-
тивите на пожизнения ползвател или 
останалите бенефициенти, докато по-
жизненият ползвател е жив, по своя соб-
ствена преценка. 
 
8.3.3 Тръстове за условен интерес 
Тези тръстове се учредяват най-често 
чрез завещания и предвиждат активи да 
преминат към един или повече бенефи-
циенти, когато те достигнат определена 
възраст или при удовлетворяване на 
друго условие. 
Преди удовлетворяване на условието се 
прилагат разпоредбите на членове 31 и 
32 от Закона за доверениците от 1925 г., 
за да може те да авансират доход или 
капитал в полза на бенефициентите, 
както считат за подходящо. Освен ако не 
бъде разширен неговият обхват по си-
лата на документа за учредяване на 
тръста, член 32 разрешава на доверени-
ците да авансират максимум половината 
от капитала от предполагаемия дял на 

бенефициента. Тези правомощия могат 
и да бъдат изключени. 
 
8.3.4 Защитни тръстове 
Това е специална форма на тръст, из-
вестна като тръст срещу прахосни-
чество, който се използва за защита на 
бенефициента от неговата собствена 
разточителност. Това е хибрид между 
пожизнения интерес и дискреционния 
тръст. 
Защитният тръст в полза на Х ще поз-
воли на Х да се ползва от пожизнен ин-
терес, като остатъкът ще бъде за Z. 
Въпреки това пожизненият интерес на Х 
може да бъде прекратен, ако Х изпадне 
в несъстоятелност или при случай, в 
който Х може да бъде лишен от прихода 
от тръста (например Х се опита да про-
даде пожизнения си интерес). Ако по-
жизненият интерес бъде прекратен, 
тръстът автоматично се преобразува в 
дискреционен тръст, при който класът 
бенефициенти включва Х, неговия 
съпруг/а и деца. 
Този тръст се създава чрез посочване в 
акта за тръста, че активите се държат в 
„защитен тръст”. Съответните законови 
разпоредби се съдържат в член 33 от За-
кона за доверениците от 1925 г. 
Предимството на защитния тръст пред 
тръста за пожизнен интерес е, че ако по-
жизненият ползвател изпадне в 
несъстоятелност, той няма да има 
фиксиран интерес върху активите в 
тръста, които изпълнителят при 
несъстоятелност може да претендира за 
погасяване на задълженията на бенефи-
циента. Ето защо той действа като за-
щита на активите. 
По принцип съвременните учредители 
на тръстове създават дискреционни 
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тръстове, а не защитни, тъй като дискре-
ционните осигуряват по-голяма гъвка-
вост. 
 
8.4. Данъчно третиране 
Въпреки че на тръстовете често се гледа 
скептично като на инструменти за из-
бягване на данъци, данъкът не е задъл-
жително да бъде избегнат или дори на-
мален чрез създаване на тръст. Без 
подробно разглеждане на данъчния ре-
жим за тръстовете във Великобритания 
могат да се отбележат някои от основ-
ните разпоредби. 
Релевантният имуществен режим е ре-
жимът за данък върху наследството на 
Великобритания, който се прилага към 
множество тръстове, учредени от лица, 
живеещи във Великобритания. Режимът 
не се прилага към определени тръстове, 
включващи: 
 
8.4.1. Тръстове за пожизнен интерес 
inter vivos, учредени преди 22 март 2006 
г. 
8.4.2. Тръстове за пожизнен интерес, 
учредени чрез завещание 
8.4.3. Тръстове за преживелите непъл-
нолетни лица 
8.4.4. Тръстове на лица с увреждания 
Режимът предвижда данък върху 
наследството да се начислява върху ак-
тивите, влизащи в тръста, излизащи от 
тръста и на всяка десета годишнина от 
учредяването на тръста. Съгласно 
действащото законодателство всеки 
тръст има свой собствен праг за обла-
гане (към момента 325 000 паунда) и да-
нък върху наследството се начислява 
върху активите в тръста над тази стой-
ност. Поради това създаването на 
тръстове с голяма стойност може да не 
доведе до спестяване на данък върху 
наследството. 

Активите в тръстовете за пожизнен инте-
рес, създадени преди 22 март 2006 г., и 
тръстовете за пожизнен интерес, създа-
дени чрез завещание, за целите на да-
нък върху наследството се третират като 
принадлежащи на пожизнения ползва-
тел. Поради това данък върху 
наследството във Великобритания се на-
числява при смъртта на пожизнения пол-
звател. 
Тръстовете са отделни лица за данъчни 
цели и доверениците трябва да попъл-
ват данъчни декларации за тръстовете. 
По принцип тръстовете се облагат с да-
нък върху дохода и данък върху капита-
ловите приходи с най-високи ставки. 
Когато учредителят, неговият съпруг/а 
или техните непълнолетни лица се пол-
зват от тръст, данъчното положение е 
различно и се прилагат правилата за да-
нъците върху тръстове с интерес на уч-
редителя. 
 
9. Влияние на тръстовете върху наслед-
ственото право 
9.1. Свобода на завещаването 
В Англия и Уелс, където свободата на за-
вещаването е пълна, можете да оста-
вите цялото си имущество, на когото ре-
шите. Независимо от това обаче в 
съответствие със Закона за наследство-
то (разпореждане за семейството и за-
висимите лица) от 1975 г., ако дадено 
лице счита, че не е адекватно осигурено 
съгласно завещание или законите при 
липса на завещание, то може да предяви 
иск пред съда, като претендира разпре-
делението на имуществото да бъде из-
менено. 
В този случай, ако е налице тръст, съз-
даден чрез завещание или при липса на 
завещание, съдът може да измени усло-
вията на тръста или да ги пренебрегне 
изцяло. 
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Ако починалото лице е прехвърлило ак-
тиви към тръст преди смъртта си, така че 
тези активи да не представляват част от 
имуществото му при настъпване на 
смъртта с оглед избягване на иск по За-
кона от 1975 г., съдът може да върне 
тези активи в имуществото, когато из-
дава заповед за промяна на разпреде-
лението на имуществото. 
 
9.2. Тръстове за полици за застраховка 
„Живот“ 
Накрая следва да посочим и тръстовете 
за полици за застраховка „Живот“, тъй 
като те са едни от най-преобладаващите 
форми на използване на тръстове за це-
лите на планиране на имуществото. 
Често срещана практика е облагите от 
полицата за застраховка „Живот“ да бъ-
дат прехвърлени към дискреционен 
тръст, когато се сключва застраховката. 
Стойността на облагите от полицата към 
този момент обикновено са много малки, 
тъй като учредителят е здрав и вероятно 
ще живее много години. Ето защо стой-
ността на тръста към датата на учредя-
ването не води до начисляване на данък 

и ако учредителят почине в рамките на 
седем години, няма данъчни последици. 
Ако учредителят почине и полицата 
бъде изплатена, доверениците претен-
дират обезщетението за смърт и могат 
да го направят, преди да бъде издаден 
актът за представителство. Ползите от 
смъртта не са част от имуществото на 
учредителя, тъй като те са прехвърлени 
на доверениците и поради това не се 
облагат с данък върху наследството. 
Това може да бъде много ефективен от 
гледна точка на данъците начин за пре-
хвърляне на активи на децата при смърт. 
В заключение на представената тема 
можем да извлечем извода, че тръсто-
вете не служат само като механизъм за 
избягване или намаляване на данъчната 
тежест, а се използват за различни цели 
и са от основно значение за правната 
система на Англия и Уелс. 
 
Нотариус Стела Даскалова 
Нотариус Даниела Иванова 


