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НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ОТ
ЗАТВОРЕН ТИП СЛЕД ПРОМЕНИТЕ
В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА
СОБСТВЕНОСТ
Бисерка Маринова
сп. Собственост и право, бр. 11/2011
В Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ за първи
път беше нормативно отразена спецификата на т.н. „жилищни
комплекси от затворен тип”, като се въведе уреждането на начина на
управлението на общите части в сгради-етажна собственост в тях да
става с договор. За съжаление, и третото поред изменение на закона
/ЗИД на ЗУЕС, обн., ДВ бр. 57 от 26.07.2011г/ не допуска приложното
поле на този режим спрямо т.н.”бизнес-паркове”, ваканционните
имоти и т.н. „еднофамилни” къщи, когато само такива са разположени
върху поземления имот . 1
Към момента правната регламентация на управлението чрез
договор е изключително оскъдна и се свежда до два нормативни
текста: чл. 2 от ЗУЕС, създаващ правната му основа, и законовата
дефиниция на „жилищен комплекс от затворен тип”, съдържащ се в в
§1, т. 3 на Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУЕС.
Текстовете на чл. 2 от ЗУЕС още при приемането на закона
веднага създадоха практически трудности.
Първата е свързана с вписването на договорите за управление.
Поради липса на изрично указание, съществуваще спор дали е това
трябва да става в имотния регистър към Агенцията по вписванията или
в регистрите, водени от общината по реда на чл. 44 от ЗУЕС. Анализът
на Наредба № 3 от 17.06.2009г за създаване и поддържане на публичен
В този смисъл, още при приемането на ЗУЕС, Любомир Василев, „Управление на жилищните
комплекси от затворен тип”, сп. „Собственост и право”, бр. 9/2009,
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регистър на сградите в режим на етажна собственост според мен
изключваше вписването на този вид договори там поради липсата на
партиди за всеки имот в регистрите на сградите-етажна собственост
невъзможностчрез тях да се осигури противопоставимостта на
договорите

за

управление

спрямо

трети

лица-последващи

преобретатели. Проблемът се усложнява и поради липсата към
момента на партиди на всеки имот, създаването на които е предвидено
в глава VІІІ на ЗКИР, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от който визира и
вписването на юридически факти и обстоятелства.
Създадената съдебна практика, въпреки малкия си обем, е доста
противоречива, включително и на ниво Върховен касационен съд. 2
Може да се обобщи, че и правната доктрина помогна да се
обоснове тезата за вписване на договора за управление в ж.к от
„затворен тип” в Агенцията за вписванията. 3
Колебания имаше и относно задължението за вписване в
регистъра по чл. 44 от ЗУЕС. Според мен то се основава на различията
в схващанията относно допустимостта на паралелно съществуване в
ж.к. от „затворен тип” на управление чрез договор по чл. 2 от ЗУЕС и
на управление чрез общо събрание или сдружение в отделните сгради
в режим на етажна собственост.
При действието на старата редакция на чл. 44 от ЗУЕС са
изказани становища4 , че договорът по чл. 2 ЗУЕС освен да се вписва в
имотния регистър, следва да се отразява и в регистъра по чл. 44 ЗУЕС.
Определение № 189 от 26.04.2010 г. по ч.гр.д. № 146/2010 г., Г. К., І Г. О. на ВКС се приема за
законосъобразен отказът на съдията по вписвания, постановен в производство по чл. 32 а от
Правилника за вписване, тъй като правилно е отчетена изчерпателността на подлежащите на вписване
актове според Правилника за вписванията. Обратно становище е мотивирано в Определение № 432 от
05.11.2010 г. по гр.д. № 420/2010 г., Г. К., ІІ Г. О. на ВКС и Определение № 770 от 04.11.2010 г. по
ч.т.д. № 621/2010 г., Т. К., ІІ Т. О. на ВКС
3
Павлова, М., „Законът за управление на етажната собственост и проблемите, които той пос тавя пред
нотариусите”, сп.„Собственост и право”, бр.5/2009г; Голева, П. „Договорът за управление на общите
части в жилищен комплекс от затворен тип”, сп.„Собственост и право”, кн.3/2011г
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Голева, П. сп. „Собственост и право“, бр. 3/2011, „Договор за управление на общите части в жилищен
комплекс от затворен тип“Ставру, Ст. „Къде се вписва договорът за упрадление на жилищен комплекс
от затворен тип?”, http://challengingthelaw.com/veshtno-pravo/vpisvane-jilishten-kompleks/, публикация
от 19 май 2011.
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Смятам, че и при предходната уредба вписването на разглеждания
договор не е било задължение на инвеститора с оглед уточненията,
направени в Наредба № 35, която при изменението на чл. 44 от ЗУЕС
загуби своята актуалност.
Промененият текст на втората алинея на чл. 2 от ЗУЕС даде
нормативно разрешение на разглеждания въпрос: вписването на
договора за управление следва да се извърши в Агенцията по
вписванията по партидата на всеки имот.
В хармония с него е и направеното изменение в редакцията на
чл. 44 от ЗУЕС – подлежат на вписване единствено сдруженията на
собствениците, а не сградите и входовете в режим на етажна
собственост, докато за управлението чрез общо събрание се предвижда
само уведомителен режим за избраните органи за управление по
силата на новия чл. 46 б от ЗУЕС.
Другата промяна в режима на управлението на ж.к. от „затворен
тип” /също в чл. 2, ал. 2 от ЗУЕС/ отново е насочена към спорен
момент в практиката: от кого следва да се поиска вписването на
договора за управление. Това правно действие при сегашната редакция
на закона е възложено на инвеститора. Даденото нормативно
разрешение

не

съдържа

указания

какви

са

последиците

от

неизвършването му, но категорично е изключена правната възможност
вписването да се извърши от другата страна по договора – собственика
на обект в комплекса.
Разгледаният теоретичен спор по вписването в регистъра към
общинската/районната администрация би могъл да се разглежда и във
връзка с друг въпрос, по който няма изрична нормативна разпоредба:
доколко е допустимо паралелното съществуване на договор за
управление на ж.к. от „затворен тип” и на някоя от формите за
Чл. 4, т. 2 изисква вписване на форма на управление – общо събрание или сдружение на
собствениците, но не и договор за управление по чл. 2 от ЗУЕС; вписването става по заявление от
председателя на УС или управителя на етажната собственост /чл.5, ал.1 от Наредбата.
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управление на общите части в отделните сгради в него – общо
събрание или /след измененията в ЗУЕС – „и”/ сдружение.6
Посочването в предмета на регулиране чрез договор за
управление на общите части в сградата-етажна собственост според
мен не изключва съществуването и на друг режим за управление в тях.
Приложението му обаче, ще бъде сведено единствено до въпроси,
които са вътрешни за самостоятелната сграда или естеството им е
такова, че не е недопустимо решаването им да бъде предоставено като
правомощие на инвеститора - страна по договора за управление на
комплекса. Смятам, че и при комплексите въпроси от изключителната
компетентност на общото събрание тези по чл. 17, ал. 2, съответно –
чл. 32, ал. 2 при учредено сдружение на собствениците. Но
съдържанието на взетите решения неизбежно ще бъде повлияно от
задълженията, поети от всеки от собствениците на обекти в договора а
управление. Именно чрез приетите решения и вътрешни актове в
сградата ще може да се придаде задължителна сила на уговорките с
инвеститора спрямо ползвателите и другите обитатели, които не са
страна по договора с него.
Необходимостта, а не само допустимостта от едновременно
самостоятелно управление на сградите в режим на етажна собственост
при действието на договор за управление на общите части в
комплекса, прави несъмнено също така, че задълженията по
регистрация и уведомяване към общинската администрация са
мненени именно на органите за управление на сградите-етажна
собственост като процедура, различна от вписването на договора за
управление по партидата на всеки имот, което е задължение на
инвеститора.
Въпросът дали е възможно да бъде различен режимът на управление на двете категории общи части:
тези, които са общи само на отделната сграда и тези обекти в имота, които се използват от
собствениците и обитателите от всички сгради в комплекса и са общи за всички тях, е поставен и от
Методи Марков, коментар в сб. „За мира и войната между съдседите”, С., 2009, с. 83
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Съществуват противоположни становища и относно значението
на вписването на договора за управление.
По-правилно ми се струва разбирането, че вписването на
договора по партидата на всеки обект е задължителен елемент от
фактическия му състав с оглед осигуряването на действието му спрямо
последващи преобретатели. В правната доктрина е изразено и друго
мнение7 – че „вписването има единствено оповестителен ефект, а не и
конститутивен”, но според мен то не изхожда от целта на договора и
вероятно се дължи на смесване на вътрешното му задължително
действие спрямо страните, които са го подписали, което настъпва от
датата на сключването му, с действието спрямо трети лица, за което се
изисква вписване.
Ако се приеме тезата, че вписването на договора за управление е
необходим елемент за управление на ж.к. от „затворен тип”, то
изводът е, че законодателят с изричния текст, уточняващ кой може да
поиска вписването, изцяло оставя на волята на инвеститора дали в
комплекса ще има особен режим на управление по смисъла на чл. 2 от
ЗУЕС.
Поставя се и въпросът допустимо ли е едностранното прехвърляне
на правата и задълженията по договора за управление от инвеститора на
трето лице. Не беше прието направеното предложение при обсъждане на
ЗИД на ЗУЕС упражняването на функциите по управление в комплексите
от затворен тип вече да не е вече задължително свързано с фигурата на
инвеститора, а той да може да предпочете да възложи осъществяването
им на професионален управител и да сключи с него договор.
Не виждам основания за правоприемство в случаите, когато
инвеститорът прехвърли правата и задълженията си чрез договор
между него и трето лице, тъй като само поради факта на частно
правоприемство няма да се прехвърли и качеството «инвеститор».
Павлова, М., „Законът за управление на етажната собственост и проблемите, които той поставя пред
нотариусите”, сп.„Собственост и право”, бр.5/2009г;
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Според мен то е изискване към страната по договора не само към
момента на сключването му, но и в процеса на изпълнението му при
действащата уредба.8 Този извод би бил още по-правилен, ако се
приеме, че инвеститорът задължително трябва да е единствен
собственик на земята - тогава извършването на разпоредителни сделки
с нея след подписване на договора за управление би довело до
прекратяването му. Мнението ми е, че de lege lata

запазването на

договорите за управление в лицето на новия собственик на земята,
който не е инвеститора, не се основава на противопоставимостта му по
силата на вписване, тъй като такова според текста на чл. 2, ал. 2 от
ЗУЕС се предвижда единствено „по партидата на всеки самостоятелен
обект”. Съгласно §1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър,
„самостоятелен обект в сграда” е етаж или част от етаж по смисъла на
глава ІV от Закона за собствеността. По-правилно ми се струва да се
приеме, че в текста на ЗУЕС законодателят е имал предвид именно
това съдържание, а не по-общата категория – недвижими имоти, за
които се съставя партида съгласно чл. 23 от ЗКИР, в която категория
се включват и поземлените имоти. 9 На следващо място, според мен
има основание да се смята, че договорът за управление е сделка е
intuitu personae и собствениците на обекти в комплекса не могат да
бъдат заставени да приемат промяна на страната, без да изразят
изрично съгласие за това, като се приложи чл. 73, ал. 1 от ЗЗД. 10 Това
не изключва фактическото изпълнение да стане чрез трето лице, което
да

замести

инвеститора,

което

действа

пълномощник, представител или от свое име

в
11

качеството

си

на

. Инвеститорът обаче,

Стоян Ставру приема, че частно правоприемство на правата и задълженията на инвеститора по
договора за управление е възможно само при изричното съгласие на всички собственици на обекти,
/”Въпроси на етажната собственост”, С, 2009, с. 157/.
9
Противното становище подкрепя Поля Голева, Поля Голева, „Договор за управление на общите части
в жилищен комплекс от затворен тип“, сп. „Собственост и право“, бр. 3/2011
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Принципът е подробно разгледан от Ангел Калайджиев, „Облигационно право”, С., 2001, с. 203.
Вж. Поля Голева, „Облигационно право”, С., 2008, с. 86; Договор за управление на общите части в
жилищен комплекс от затворен тип,” сп. „Собственост и право“, бр. 3/2011
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ще остане задължена страна по договора за управление и ще отговаря
за изпълнението му. Така ще се осигури запазване на връзката с
инвеститора не само при изграждане, но и при експлоатация на
обекта.12 Загуби ли се тази връзка поради загуба на правосубектността
на инвеститора, разваляне на договора поради неизпъление или по
взаимно съгласие на страните, би трябвало нормативно да се създаде
възможност за сключване на нов договор при участието на
собствениците в комплекса, който да бъде вписан по партидата на
собствениците на обекти в сградите-етажна собственост, по партидата
на собственика/собствениците на земята и по тази на собствениците на
други /обслужващи/ самостоятелни сгради или обекти /напр. басейн/.
Въпроси поставя и осигуряване на ползването на земята и
обслужващите обекти съобразно уговореното в договора за управление,
както и запазването на предназначението им в случай на прехвърляне на
вещните права върху тях. Това задължение на инвеститора, ако не е
изрично записано в договора за управление, не произтича

a priori от

последния, още по-малко може да се обсъжда задължителната му сила за
последващи преобретатели на земята, дори тя да е била собственост на
инвеститора при сключването му.
Трябва да се приеме, че правата на собствениците на обекти в
етажната собственост в ж.к. от „затворен тип” следва да са много пошироки от тези за ползване на дворното място, включвани в правото на
строеж по чл. 64, ал. 1 от Закона за собствеността. 13 Смятам, че е
допустимо още с учредяване от собственика на земята на право на
строеж на инвеститора, когато той е друго лице, или с прехвърляне на
правото на строеж върху самостоятелен обект при продажбата му от
собственика на земята, който е и инвеститор, да се използват
възможностите да се уговори право на ползване, което обхваща и целия

12

13

В този смисъл: Стоян Ставру, „Въпроси на етажната собственост”, с. 160.

За съдържанието на правото на ползване върху поземления имот при учредено право на строеж –
вж. Решение № 300 от 07.05.2009 г. по гр.д. № 30/2008 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС.
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УПИ. Когато всички собственици на земята са единствените етажни
собственици на обекти в сградата, построена върху него, тя придобива
статута на обща част към етажната собственост единствено при изрично
изразена воля на съсобствениците в този смисъл.14 Изрази ли се обаче
такава воля, „само етажните собственици единодушно могат да решат
частта от дворното място, която е извън необходимата за непосредствено
обслужване на сградата, да се използва за нещо друго

например за

стопанска дейност, за търговска дейност, за паркинг или за изграждане
на гаражи и др.”15 При комплексите обаче, сградата не е една и не
съществува законово изискване по отношение собствеността върху
обслужващите постройки.

Още по-малко е уместно да се учредява

вещно право на ползване по смисъла на чл. 56 от ЗС в полза на
собствениците на отделни обекти, тъй като няма да включва елемента на
създаване на общ режим на управление, включително и на договора за
осъществяването му.
При това положение остава единствено облигационното действие
на договора за управление, което може да бъде засилено чрез предвидени
неустойки.
Възможно е да се наложи доказване, че договорът за управление
не е в сила. Ако de lege ferenda се обсъди предвиждането на процедура
по заличаване на вписването на договор за управление /независимо
какви са причините той да не продължи действието си/, струва ми се,
че такова не би следвало да се допуска. Не смятам, че хипотезата е
аналогична с възможностите относно заличаването на ипотеки по чл.
179 от ЗЗД и чл. 19 от Правилника за вписванията. Липсата на
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Решение № 661 от 2.11.2010 г. по гр.д. № 1437/2009г. на ВКС, I г.о.

Аглика Адамова, „Етажна собственост. Проблеми от съдебната практика”, сп. „Собственост и
право”, бр. 7/2004

9
идентичност според мен идва от различния характер на създаваната
тежест – по-склонна съм да приема, че ипотеката е особен вид вещна
тежест /без да разглеждаме тук спецификите й, които правят тази
квалификация доста условна/, докато договорът за управление –
облигационна, сходна с вписания договор за наем. Аргумент в тази
насока е също обстоятелството, че за развалянето на договор за
управление няма да се изисква съдебен ред съгласно чл. 87, ал. 3 от
ЗЗД, тъй като не е предвидено да се сключва по нотариален ред в
случаите на чл. 18 от ЗЗД. Във връзка с формата на договора за
управление трябва да се прецени като положително неприемането на
предложението за изменение в чл. 2 от ЗУЕС, с което да отпадне като
задължителна нотариалната заверка на подписите на страните по
договора. Заедно това обаче, намирам за пресилено като форма за
действителност да се смята изискването заверка да се прави и на
съдържанието, тъй като то не следва от нормативната уредба, както
изрично това е предвидено например в чл. 4, ал. 1 от Закона за
наследството и в чл. 37 от ЗЗД.16
И при сегашната редакция на ЗУЕС законодателно не бяха
посочени

изисквания към съдържанието

на този

договор. Към

предложените текстове бяха отправени съществени критики, преди
всичко с оглед едностранната защита на интереса на инвеститора. 17
Заслужава внимание и формирането на обща позиция на всички
собственици, заинтересовани от решаването на възникнали проблеми в
комплекса.
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Такива може да са не само притежателите на отделни

обекти в сграда-етажна собственост, след като не съществува изричен
законов текст, че собственик върху обслужващите постройки
Павлова, М., „Законът за управление на етажната собственост и проблемите, които той поставя
пред нотариусите”, сп.„Собственост и право”, бр.5/2009г
16

17

Бисерка Маринова, „Бележки към предлаганите промени на Закона за управление на етажната
собственост относно жилищнитекомплекси от затворен тип”, сп. „Правен свят”, бр. 2 /2011г
В този смисъл: Методи Марков, коментар в сб. „За мира и войната между съдседите”, С., 2009, с.83;
Ст. Ставру, /„Въпроси на етажната собственост”,С., 2009, с. 164.
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задължително трябва да е инвеститора-страна по договора за
управление.19 Нещо повече – не виждам основание при решаването им
да бъде изключен инвеститорът, когато той е собственик на земята,
независимо дали притежава и самостоятелен обект в сграда-етажна
собственост или обслужваща постройка.
В правната доктрина е изразена тезата, че е допустимо в тази
хипотеза да се използват две правни форми: общо събрание по чл. 18
от ЗУЕС и сдружение по чл. 25 от ЗУЕС.
Използването на процедурата за свикване и работа на общо
събрание по чл. 18 от ЗУЕС допуска предмет на взетите решения да
бъдат общите части на отделните сгради. Освен случаите на построени
„на калкан” долепени сгради/входове, които имат общ покрив или
общи инсталации /напр. за топлоснабдяване/, в обхвата на възможните
решения остават само случаите на съсобственост върху земята в
комплекса, което подкрепя тезата за възможността инвеститорът да не
е задължително неин собственик.
Що се отнася до формирането на общо сдружение на
собствениците на отделните етажни собствености в комплекса, по мое
мнение новата редакция на чл. 25 от ЗУЕС не го допуска с оглед
отменения текст на ал. 3 на посочената правна норма.
Извън случаите, когато в договора за управление изрично не е
разработена процедура за решаване на общи въпроси, няма основание
да се прибягва до разгледаните две форми по аналогия. Не виждам
обаче правна пречка и при липсата на подобни клаузи, да се свикат
общи събрания на неперсонифицираната общност от заинтересовани
лица по конкретен повод, без спазване на някаква процедура и
задължителност

на

взетите

решения.

Тяхното

съдържание

впоследствие следва да бъде облечено във формата на решения на
De lege ferenda ми се струва удачно в такъв случай договорът за управление да се вписва и по
техните партиди, въпреки, че принципно предметът на регулиране на чл. 2 от ЗУЕС се свежда до
общите части на сградите-етажна собственост в ж.к. от „затворен тип”.
19
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вътрешните органи на сградите-етажна собственост, за да има
задължителна сила за собствениците-страна по договорите за
управление.
В заключение, като основен недостатък на промените в ЗУЕС
относно ж.к. „от затворен тип” виждам липсата на ясна законодателна
визия по няколко въпроса, които са в основата на повечето спорни
моменти, възникващи при прилагането на нормативната уредба:
1. Правна характеристика на термина „инвеститор” за целите на
ЗУЕС.20
2. Относно собствеността върху земята и върху обслужващите
обекти.
3. Възможности за вписване на следващ договор за управление в
с друг правен субект, който не е инвеститор, след като комплексът
вече е възникнал.
Съществуващата

нормативна

уредба

създава

повече

възможности за спорове, отколкото улеснения относно управлението в
комплексите и се нуждае от спешни следващи подобрения, което ще
бъде естественото развитие на това породено от житейските
потребности нов правен режим в българската правна система.

Приемам за най-близко съдържанието на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
както и възможността инвеститорът да не е собственик , само носител на правото на строеж. Липсата
на изричен текст допуска разширително тълкуване. Ст. Ставру е категоричен, че „инвеститорът по чл.
2 от ЗУЕС трябва да бъде собственик на поземления имот, в който се изгражда компексът” /„Въпроси
на етажната собственост”,С., 2009, с. 157/. Стоян Ставру предлага de lega ferenda
също
„индивидуализирането на едната страна по договора да стане не чрез нейното качество на
инвеститор, а чрез качеството й на собственик напоземления имот, върхукойто се планира
изграждането, или върху който вече са изградени сградите в режим на етажна собственост” –
„Възникване на жилищен комплекс от затворен тип”, сп. „Собственост и право, бр. 5/2010 г. Въпросът
е поставен и от Методи Марков, коментар в сб. „За мира и войната между съдседите”, С., 2009, с. 83
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