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Най-важната промяна, която се предлага с внесения в Народното събрание на 25
януари 2011г Проект за изменение на Закона за управление на етажната собственост
/ЗУЕС/, е регламентирането на правния режим на професионалните управители.
Вероятно предвид породените от практиката проблеми, подробно статутът на
професионалните управители е разгледан с оглед управлението на т.н. «жилищни
комплекси от затворен тип».
Управлението на последните за първи път в българската правна система беше
разграничено от общия режим при сградите с етажна собственост с приемането на
ЗУЕС. Съществуващата уредба по чл. 2 от ЗУЕС остави изцяло на свободната воля на
страните да определят съдържанието на договорите за управление, при което се
наблюдава в практиката липсата на яснота относно финансовите ангажименти на
собствениците и масово -

непълнота в задълженията на фирмата, извършваща

управлението. Наред с това съществува и съвсем реална опасност подписваните
договори за управление да не доведат до желания ефект най-малко по няколко
причини: липса на сигурност, че с всички собственици ще бъдат сключени еднотипни
договори; отсъствие на гаранции относно съдбата на договорите за управление при
промяна/прекратяване

на

фирмата-инвеститор;

своеобразно

«наслагване»

на

задълженията по сключваните договори за управление с тези, които биха произтекли
при формиране на органите за управление на общите части в сградите в комплекса в
режим на етажна собственост, независимо дали то се осъществява чрез общо събрание
или чрез сдружение на собствениците.
С Проекта се прави опит да се премахнат тези негативи, като се посочват
задължителните клаузи в договора за управление в жилищните комплекси:
-

изчерпателно изброяване на всички права и задължения на собственика на
обект и на инвеститора, съответно – лицето, на когото той е възложил
управлението;

-

определяне размера на вноските

за създаване и поддържане на Фонд

„Ремонт и обновяване”, за консумативни разходи и разходи за текущо
поддържане, както и за извършване на неотложен ремонт;
-

ангажиментите по поддържане на прилежащите площи.

Задължителното съдържание на договора, маркирано в чл. 2б от Проекта, оставя
възможност да се породят спорове, ако в договорите за управление не бъдат третирани
също въпросите: какви ще са последиците при неизпълнение и какви ще са гаранциите
/записано е само определяне на депозитите, внасяни от собствениците, но не и с какво
обезпечава задълженията си управляващия/; как ще се процедира при промяна в
правния

статут

на

инвеститора,

включително

при

неговото

прекратяване/ликвидация/несъстоятелност/ банкрут; по какви критерии ще се
актуализират вноските, дължими от собствениците. При положение, че инвеститорът е
водещата фигура и той ще е страната, която ще предлага еднотипни /вероятно/
договори за управление с всички собственици на обекти в комплекса по принципа ”take
it or leave it”, посочените като задължителни клаузи не включват необходимите
защитни механизми и не осигуряват равнопоставеност на страните по договора за
управление.
На следващо място, неоправдано е посоченото в предлагания текст на чл. 2а, ал.
(3) ограничаване на правата и задълженията на инвеститора само до „управлението на
общите части на сгради в режим на етажна собственост”, след като самото
предназначение на жилищните комплекси от затворен тип включва също така
ползването на незастроената площ и помощните постройки, чието поддържане и ред на
ползване също би следвало да са предмет на отношенията по управление в комплекса.
Нещо повече – според предлагания чл. 2б, ал. (1) в предмета на управление
освен общите части на сгради в режим на етажна собственост, изрично се посочват и
прилежите части от поземления имот върху който е изграден жилищният комплекс.
Както е известно, когато собствеността върху земята принадлежи на всички
собственици на обекти в сградата, земята е обща част. Следователно, при ж.к. от
затворен тип не собствениците на поземленият имот /или имоти/, а ползувателите в
лицето на собствениците на обекти в сградите, ще заплащат разходите. В това има
известна логика, стига да има регламент за това ползване /като финансов ангажимент и
ред/.
Практически проблеми може да предизвика и текстът на втората алинея на
чл.2б, според който участието на всеки собственик

на самостоятелен обект

в

поддържането на прилежащата площ ще е според квотите му от общите части на
сградата. Ако изобщо под прилежаща площ се има предвид тази съгласно чл.4 от ЗУЕС,
интерес представлява единствено втората хипотеза – „когато сграда в режим на етажна
собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на
Закона за устройство на територията”. Крайно несъстоятелно е да се прави препратка за
съдържанието на използвания термин спрямо управлението в комплексите от затворен
тип, в която земята не е общинска собственост, за разлика от прилежащата площ. И все
пак, след като няма друга препратка, наличието на законова дефиниция в ЗУЕС на
термина „прилежаща площ” не допуска друго тълкувание.
Включването на прилежащата площ в предмета на управление по начина,
очертан в чл. 2б, крие доста „подводни камъни”. Тази разпоредба би имала някакъв
смисъл, ако цялата незастроена площ се покрива от прилежащите части на построените
сгради в режим на етажна собственост. Горното е невъзможно поради изискването от
помощни постройки и принципната допустимост в комплекса на сгради, спрямо които
не е приложим изобщо режимът на етажна собственост. Казаното поставя въпроса
доколко с договорите за управление ще се осигури справедливо разпределение на
разходите и гарантирано ползване на „екстрите” на комплекса между собствениците на
земята, собствениците на сградите в режим на етажна собственост и другите постройки
/помощни или с друго предназначение/; отново излиза на преден план и
необходимостта да се изясни задължително условие ли е в комплекса от затворен тип
инвеститорът да е единствен собственик на земята.
Сред предлаганите промени се откроява тази, че упражняването на функциите
по управление в комплексите от затворен тип вече не е вече задължително свързано с
фигурата на инвеститора, който може да предпочете да възложи осъществяването им на
управител и да сключи с него договор по смисъла на новия чл.2а , ал. (1) и ал. (2).
Правата и задълженията по него следва да се различават от тези на временния
управител – създадената правна фигура чрез Проекта в новата ал. (3) на чл. 8.
Изключително важни са посочените в Проекта изисквания професионалните
управители да са физически или юридически лица, които не са собственици, а по
занятие извършват дейност по управление. В новия чл. 47а се предвижда създаването
на регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
лицата, които могат да изпълняват функциите по професионално управление.
Професионалният управител ще има задължението да осигури сключването на
договорите за управление с отделните собственици и ще има ангажимента да ги впише

в Агенцията за вписванията. В чл. 2а, ал. (3) се предвижда, че управителят «ще
подписва вместо инвеститора договорите със собствениците за управление на общите
части»1. Предстои да се изяснява правната природа на договорите, сключвани между
инвеститора и професионалния управител – доколко те ще са на основата на мандат,
или

ще

бъде

допустимо

съчетаването

на

трудов/граждански

договор

с

упълномощаване. Във всеки случай ще трябва да се уточни чия ще бъде отговорността
в случай на неизпълнение и какъв ще бъде обхватът й.
Голямото значение, което се придава на договорите за управление в ж.к. «от
затворен тип», е даденият чрез предлаганата нова алинея 2 на чл. 3 приоритет на
уговореното в тях спрямо им разпоредбите на раздел І-ІV от глава ІІ от ЗУЕС. В тази
глава на закона са правилата за управление на етажната собственост чрез общо
събрание или чрез сдружение на собствениците, а също така въпросите на изпълнение
и контрол на актовете на общото събрание и на управителния съвет (управителя).
Практическият ефект от новата разпоредба би бил реалната опасност в предлаганите от
инвеститорите договори за управление да се изключи изобщо функционирането на
общо събрание на собствениците със съответните му правомощия или най-малкото – да
се определят други правила за свикването и вземането на решения от него. При това
положение може да се окаже, че за неспазване на задълженията по договора за
управление от страна на инвеститора/управителя, определен от него, всеки от
собствениците на обекти е принуден самостоятелно да търси правата си, без това обаче
да може да рефлектира в крайна сметка на цялостния режим на управление в комлекса,
включително промяна на условията за предоставяната услуга и евентуална смяна на
управителя. Предвид на казаното е необходимо да се предвиди в индивидуалните
договори за управление, че те могат да бъдат прекратявани или променяни и в случай
на решение на общите събрания в етажната собственост, включително и при
използване възможностите за свикване на съвместни общи събрания на всички
заинтересовани собственици в комплекса.
В крайна сметка, с Проекта не са решени редица проблеми относно
управлението на комплексите от затворен тип, които ако при първата му нормативна
уредба с приемането на ЗУЕС бяха извиними, сега не са оправдани.

1

Очевидно е безсмислено посочването в текста, че договорите са писмени, след като се

подписват и подлежат на вписване.

Въпреки потребностите на практиката, Проектът запазва ограничението
управлението чрез договор да е приложимо единствено към жилищните комплекси,
което изключва широкия кръг на комплексите от ваканционни имоти и т.н.
„бизнеспаркове”. Открит остава и въпросът за съдбата на сключените вече и вписани
договори за управление преди влизане в сила на предлаганите с Проекта изменения.
Продължава да съществува неяснота и относно качеството „инвеститор”, който е
задължително едната страна по договора за управление. За този термин няма единна
дефиниция в законодателството ни и би било полезно такава да е формулирана за
целите на ЗУЕС в самия него.
Няма отговор и на въпроса доколко е задължително инвеститорът да бъде и
собственик на земята, съответно – да притежава идеална част от общите части в
комплекса на някакво правно основание. При липсата на ограничение, би могла да се
защити и тезата, че това не е формално изискване. Това ще създаде безспорно
различни тълкувания и ще затрудни прилагането на договорите за управление в ж.к. „от
затворен тип”.
Когато собственикът на терена е едновременно с това и инвеститор, договорите
за управлeние ще се сключват от него. Такава е практиката в повечето страни, където
пропърти мениджмънта отдавна се практикува. Ако обаче собственикът е предоставил
право на строеж на трето лице /обикновено срещу получаване на обекти като
обезщетение/, логично е именно то да бъде насрещната страна на собствениците на
отделни обекти, тъй като ще има качеството на инвеститор. Най-опростени биха били
отношенията, когато собственикът на земята е и инвеститор и той не прехвърля
идеални части от терена, само право на строеж на отделните собственици на обекти в
комплекса. В идеалният вариант негова собственост ще са и помощните постройки
/задължителен елемент за наличието на ж.к. от «затворен тип»/, които не са в режим на
етажна собственост. Подобни изисквания, за съжаление, не са формулирани и в
Проекта.
Няма да е излишно, ако в текста на предлагания чл. 2б се предвиди, че
посочените задължителни клаузи трябва да са аналогични като съдържание във всички
договори за управление, сключени със собственици на обекти в комплекса. Иначе не се
премахва необходимостта

изрично да се обвърже влизането в сила на отделния

договор за управление с приемането на идентични клаузи от всички, които притежават

собственост в комплекса, независимо върху какъв обект е тя /част от сграда в режим на
етажна собственост, помощна или друга постройка, земята/. Необходимостта е да се
осигури общ и задължителен за всички ред в комплекса, независимо от собствеността
върху земята, сградите и обслужващите постройки върху нея. На практика по този
начин, биха се създали ефективни правила, различни от тези, предвидени за
съсобствени вещи или подчинени на някоя от формите за управление на етажната
собственост.
Въпреки тези пропуски, безспорно предлаганите промени трябва да бъдат
подкрепени, тъй като са сериозна крачка за подобряване правното регулиране на
комплексите „от затворен тип”. Правилата, заложени в Проекта, ще дадат възможност
да се откроят професионалните фирми за пропърти мениджмънт от тези, които виждат
в договорите за управление единствено начин да си осигурят постоянен доход, без да
поемат сериозни задължения.

