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ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДА –
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Доц. д-р Бисерка Маринова
сп. Собственост и право, бр. 8/2018

1. ОТ КОЙ МОМЕНТ ВЪЗНИКВА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ?
Етажна собственост при новострояща се сграда възниква при
наличието на две кумулативни предпоставки: 1.Факта на изграждане на
сградата, в която има общи части, в груб строеж и 2. Наличие на поне
двама различни собственика на самостоятелни обекти /етажи или части от
тях/ в сградата.
Етажната собственост (без значение дали под режима на ЗС или на
специалния режим по ЗУЕС) има принудителен характер; не е необходимо
сградата да е въведена в експлоатация, тъй като законът не съдържа
подобно изискване, нито пък подобен извод може да бъде изведен от
нормите на чл. 5; чл. 6; чл. 8 или чл. 12, ал. 5 от ЗУЕС. В този смисъл в
Решение от 30.06.2011г на Варненският окръжен съд, г.о., VІІІ с-в по гр.д.
1114 по описа за 2011г. /влязло в законна сила/ е прието, че независимо от
липсата на констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа (акт обр.15) съгласно чл.176, ал.1 от ЗУТ, с довършването на
сградата в груб строеж титулярите на правото на строеж са придобили в
самостоятелна собственост отделно обособени обекти от нея. Щом са
налице повече от два самостоятелни обекти на правото, които принадлежат
на отделни собственици, етажната собственост е възникнала. Въвеждането
на сградата в експлоатация е свързано с възможността за ползване на
обектите в сградата по тяхното предназначение, а не във връзка с
възникване на етажната собственост.
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Въпросът от кой момент при изграждането на многоетажна сграда с
обекти в режим на етажна собственост следва да се приеме, че тези обекти
са построени и съответно от кой момент възниква етажна собственост в
такава сграда, е решен със задължителна практика на ВКС - Тълкувателно
решение № 1 от 04.05.2012 г. по т.гр.д.№ 1 от 2011 г. на ОСГК на ВКС. В
него се посочва, че разпоредбата на чл. 181, ал. 1 и 2 ЗУТ определя
завършването на грубия строеж като момент на придобиване на
собственост за обектите в цялата сграда.
2. ИМА ЛИ ОБЩОТО СЪРАНИЕ НА ЕС ПРАВО ДА ВЗЕМА
РЕШЕНИЯ, С КОИТО ДА ЗАДЪЛЖАВА ОТДЕЛНИТЕ
СОБСТВЕНИЦИ ДА СЪБИРАТ СУМА ЗА ДОВЪРШВАНЕ И
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДАТА?
Решенията, които Общото събрание на собствениците ще вземе за
довършване на сградата, са належащи, тъй като се отнасят до въвеждането
на сградата в експлоатация. Заинтересованите собственици са използвали
единствената възможна законова форма – вземане на решения от Общото
събрание на собствениците по реда на ЗУЕС. Целта на всички взети
решения е въвеждането на сградата в експлоатация и функционирането й
според нейното предназначение, за което единствена възможност към
момента е активността на собствениците. Сградата не е въведена в
експлоатация, но при наличие на етажна собственост няма пречка по реда
на ЗУЕС да се свика общо събрание и приемат решения, предвидени в
неговата компетентност.
„Общото събрание на етажната собственост има право да взема
решения, с които да задължава отделните собственици да събират сума за
довършване и въвеждане в експлоатация на сградата. По този въпрос има
ясна и пълна правна уредба, която не се нуждае от тълкуване: Съгласно чл.
11, т. 5 и т. 10 от ЗУЕС, общото събрание на етажната собственост
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определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и
поддържането на общите части на сградата и приема решения за
извършване на разходи, които са необходими или неотложни за
поддържането или за възстановяването на общите части, за извършването
на полезни разходи /каквито са разходите за довършване и въвеждане в
експлоатация на изградена в груб строеж сграда- етажна собственост/ и за
определяне размера на разходите за изпълнението на указанията в
техническия паспорт. Съгласно чл. 41 от ЗС, който се прилага на
основание § 5 от ПЗР на ЗУЕС, всеки собственик на обект в сграда- етажна
собственост е длъжен съразмерно на дела си в общите части да участва в
разноските, необходим за поддържането или възстановяването на общите
части на сградата, както и в полезните разноски /каквито са разноските за
довършване и въвеждане в експлоатация на изградена в груб строеж
сграда- етажна собственост/, за извършването на които е взето решение на
общото събрание.” (Определение № 245 от 16.05.2013 г. на ВКС по гр. д.
№ 2370/2013 г., I г. о., ГК, докладчик Теодора Гроздева по реда на чл. 288
във връзка с чл. 280, ал. 1 от ГПК).
В този смисъл е и разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗУЕС, съгласно
която Общото събрание не може да откаже приемане на решение за
извършване на разходи, които са необходими за поддържането или за
възстановяването на общите части на сградата. Вземането на решение за
осигуряване на безопасността на сградата и обезпечаване на нормалната й
експлоатация е задължително, въпреки несъгласието на някои от
собствениците, още повече че в случая това е необходимо за въвеждане на
сградата в експлоатация.
3. КОЙ ИМА ПРАВО ДА СВИКА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА
ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА ?
В чл. 12 на ЗУЕС са регламентирани пет начина за свикване на ОС
на ЕС, първият се отнася до нововъзникнала етажна собственост,
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следващите три начина са съответно по инициатива на управителния съвет
/управителя/, от контролния съвет /контрольора/ или по писмено искане на
собственици с най-малко 20 % идеални части от общите части на сградата.
Петият начин е по почин на всеки един от собствениците или ползвателите
в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от
последното проведено общо събрание. В закона няма изискване в поканата
или по друг начин да се посочва какво е правното основание за свикване на
ОС. Изрично в този смисъл Решение № 12/19.02.2015 г. по гр. д. №
5368/2014 г., I г. о., ГК на ВКС.
4. НОВАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЧЛ. 21, АЛИНЕЯ (4)
ОТ ЗУЕС
В правната норма се посочва, че изборът на управителен съвет
(управител) при нововъзникнала етажна собственост следва да стане не
при изпълнение на условията, които се изискват за възникване на етажна
собственост , анализирани по-горе, а доста по-късно - до шест месеца от
въвеждане на сградата в експлоатация.
Тази разпоредба е в сила от 04.04.2016 г, когато е изтекъл определения
съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията тридневен срок от обнародването й
в „Държавен вестник”, станало на 01.04.2016г, изчислен по правилото на
чл. 60, ал. 5 от ГПК.
Ако след възникването на ЕС и преди 04.04.2016 г са избрани органи
за управление, то ОС на ЕС няма проблем да упълномощи и задължи
управителя/управителния съвет, избрани преди тази дата, да сключат
необходимите договори при одобрени от ОС условия за необходимото за
въвеждане на сградата в експлоатация, тъй като съгласно чл. 23, ал. 1, т. 5
от ЗУЕС това е органът, който представлява етажната собственост в
отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти, т.е.
налице е законно представителство.
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Изводи:
- изборът на органи за управление едва след въвеждане в
експлоатация на сградата не означава, че едва тогава възниква
етажна собственост – това става по силата на закона с достигнат
етап „груб строеж”;
- няма обратно действие, т.е. ако има нововъзникнала ЕС с
изграждане на сградата на „груб строеж” и повече от два
самостоятелни обекта с различни собственици, тези органи ще
могат да действат законосъобразно;
- няма да има органи, които да свикат ОС и този режим отпада;
- не е приложима формата на управление чрез сдружение на
собствениците, тъй като съгласно чл. 25 от ЗУЕС то е юридическо
лице и не е възможно да съществува без органи на управление,
които да формират и изявяват волята му като правен субект;
- няма да има управителен съвет (управител) на нововъзникналата
след влизане в сила на тази правна норма ЕС, които да имат
дадената им по силата на ЗУЕС представителна власт.
Правният проблем е доколко се включва в компетентността
на общото събрание правото да взема решения относно
довършването на сградата, включително и такива, с които да
задължава

отделните

собственици

да

събират

сума

за

довършване и въвеждане в експлоатация на сградата – може ли да
се приеме, че това са въпроси на управлението на етажната
собственост?
По този въпрос в Определение № 245 от 16.05.2013 г. по гр.д.№
2370 от 2013 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение, произнесено по
реда на чл.288 във връзка с чл.280, ал.1 от ГПК, е прието, че от
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нормативната уредба на ЗУЕС може да се направи пряк извод за
компетентността на общото събрание в тези случаи поради следните
аргументи:
разходите за довършване и въвеждане в експлоатация на

-

изградена в груб строеж сграда- етажна собственост са такива,
необходими

или

неотложни

за

поддържането

или

за

възстановяването на общите части, за изпълнението на указанията в
техническия паспорт за извършването на полезни разходи;
паричните вноски на собствениците на самостоятелни

-

обекти следва да се определят от общото събрание по силата на
чл.11, т.5 и т.10 от ЗУЕС;
участието на всеки собственик в необходимите разходи също

-

се определя от общото събрание и е съразмерно на дела му в общите
части въз основа на чл. 41 от ЗС, който се прилага на основание
пар.5 от ПЗР на ЗУЕС.
5. ПРИ КАКЪВ КВОРУМ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА
ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
ЕС?
Решение № 285 от 26.05.2014 г. на ВКС по гр. д. № 1694/2013 г., I г. о.,
ГК, по чл. 290 ГПК: „Съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗУЕС, Общото събрание на
Етажната собственост може да приема решения, касаещи предприемане на
необходими и неотложни ремонти с мнозинство повече от 50 на сто от
представените идеални части. Този извод следва от нормата на чл. 11,
ал. 2 от ЗУЕС, съгласно която Общото събрание не може да откаже
приемане на решение за извършване на разходи, които са необходими за
поддържането или за възстановяването на общите части на сградата.
Вземането на решения за осигуряване на безопасността и обезпечаване на
нормалната

й

експлоатация

на

сградата,

по

укрепването

и
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възстановяването и по привеждането й в съответствие с изискванията за
техническа пригодност е задължително. За да могат да бъдат взети
решения за извършване на необходими и неотложни ремонти, въпреки
несъгласието на някои от етажните собственици, законодателят е
предвидил възможността тези решения да бъдат вземани с обикновено
мнозинство. /50 на сто/.”
6. КОЙ СЛЕДВА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР СЪС СТРОИТЕЛНА
ФИРМА ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА?
ОТНОСНО СМР, КОИТО НЕ СА ОБЩИ ЧАСТИ, строителят ще
трябва да договаря с всеки собственик на самостоятелен обект в сградата
отделно.
Ако има избран управител/управителен съвет преди влизане в сила
на разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от ЗУЕС, на този орган следва да бъде
вменено в задължение от общото събрание какви договори, с кого и на
каква стойност да сключи, но може и да се формулира общо
упълномощаване управителният орган сам да има властта да определи тези
условия. Тъй като при липса на регистрирано сдружение за управление по
ЗУЕС,

което

е

юридическо

лице,

етажната

собственост

не

е

персонифицирана, представителството е на етажните собственици, а не на
етажната собственост, тъй като тя не е самостоятелен правен субект.
Когато общото събрание е решило управлението да се осъществява
от управителен съвет, условие за валидност на правните действия е при
тяхното извършване да участвуват всички членове.
Трябва да се държи сметка за пределите на представителната власт
на управителя/управителния съвет и по отношение на сделките, които
сключва, както и относно възможностите да се търси изпълнение, да
разваля или да претендира последиците от неизпълнение на договор,
сключен с трети лица. Проблемът е съществен от гледна точка на
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действителност на извършените правни действия и от гледна точка на
правните субекти, които обвързват.
Когато са превишени правомощията, извършените от управителния
съвет/управителя правни действия ще са извършени без представителна
власт и на това основание ще са нищожни.
Обемът на представителната власт на управителя/УС по силата на
закона нормативно е ограничен в две насоки:
- действия, свързани с управлението;
- решенията на общото събрание.
При

определяне

на

обхвата

на

компетентността

на

управителя/управителния съвет е необходимо да се има предвид, че по
принцип предметът на управление са единствено общите части в етажната
собственост.
От друга страна, общото събрание не би могло да ограничи правата
на управителния съвет/управителя, които са му дадени от закона /чл. 41 от
ЗУЕС след отмяната на чл. 47 от ЗС /ДВ., бр. 57/2011г./.
Важно е да се знае, че когато се вземе решение за упълномощаване
на председателя на УС/управителя, то има задължителна сила спрямо
всички, а не само тези, които са присъствали на него или гласували за
приемането му.
Когато няма избран управител/УС преди 04.04.2016г, възможно е
общото събрание да упълномощи един/повече от един собственици на
самостоятелни обекти, които да сключат договор с определен от общото
събрание изпълнител на СМР и при одобрен от ОС проектодоговор, както
и да представляват етажната собственост в отношенията със строителната
фирма и всички други правни субекти, доколкото това е необходимо за
въвеждане на сградата в експлоатация. По преценка може да се включат и
права за договаряне с други лица – адвокат, специалисти от други области.
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Според разпоредбите на ЗУЕС за вземане на решение от ОС за
необходим ремонт, какъвто е довършването на сградата, е достатъчен
кворум от собствениците на самостоятелни обекти, които са присъствали
на ОС /а не тези, които притежават 50 % от общите части на сградата.
Това мнозинство обаче, касае единствено вземането на решения относно
управлението и ползването на общата вещ, съответно – на общите части на
ЕС.
Съгласно чл. 32, ал.1 от Закона за собствеността, общата вещ се
използва

и

управлява

съгласно

решението

на

съсобствениците,

притежаващи повече от половината от вещта /в разглеждания случай – от
общите части на сградата/.
Подкрепям становището, че когато не може да се изберат органи за
управление, които имат законна представителна власт, би трябвало
решението на ОС за упълномощаване на представител/представители във
връзка с довършителните работи и въвеждане на сградата в експлоатация
да се вземе с минимум 50% от общите части на сградата, а не на
представените в ОС идеални части, притежавани от собственици на
самостоятелни обекти. Аргумент за това виждам в съществуващата
съсобственост върху общите части и приложимия режим на разпоредбите
на Закона за собствеността при неуредени случаи.
Когато няма представени 50% от общите части на сградата при
вземане на решението за упълномощаване, би следвало или всеки
собственик на самостоятелен обект да упълномощи избраното лице/лица за
представител във връзка със строителството, или да се поиска от съда да
назначи представител на съсобствениците на общата вещ/общите части със
специалния иск по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността.
Относно

формата

на

упълномощаването:

при

обикновената

съсобственост по режима на Закона за собствеността не се формират
органи и няма законен представител. Сделките по управление се сключват
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от самите съсобственици, съответно – лично или чрез упълномощен от тях
представител.
Упълномощаването за сключване на сделки, за които законът не
изисква особена форма, няма изискване да бъде направено задължително
чрез нотариална заверка на подписите /извод от чл.37, ал. 1,изр. 1 от
Закона за задълженията и договорите/. Би могло като приложение към
протокола от ОС да се оформи и подпише пълномощно, в което да се
индивидуализират упълномощителите /като собственици на конкретни
обекти и с данни на физическите лица, съответно пълномощниците им/ и
упълномощеното лице/лица.
7. КАК СЛЕДВА ДА СЕ УСТАНОВИ ПРИЕМАНЕТО НА
ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ?
Изпълнените на общите части е необходимо условие за съставяне на
констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа по
чл. 7, ал.3, т.15 Наредба № 3 (Акт 16).
В решение № 48/31.03.11 г. по т. д. № 822/10 г. на ВКС, II т. о. по
реда на чл. 290 ГПК е прието, че когато се касае за строителни обекти, за
да се дължи плащането на възнаграждение по чл. 266, ал. 1 ЗЗД на
изпълнителя осъществените от него на място СМР следва да отговарят на
одобрения технически проект /ако няма такъв - на уговореното между
страните в самия договор/, като е уеднаквена практиката на съдилищата по
въпроса, че извършената работа по договор за изработка може и да не е
приета изрично /със съставяне на писмен акт, подписан от възложителя/, а
са достатъчни конклудентни действия за това. С решение № 250/11.01.11 г.
по т. д. № 535/10 г. на ВКС, II т. о. е обявена по реда на чл. 291, ал. 1, т. 1
ГПК за правилна практиката, според която при положение, че
възложителят е във фактическа власт на изработеното от изпълнителя
съоръжение и същото функционира по предназначение, без да има
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възражение за недостатъци от страна на възложителя, то следва, че
изработеното е прието от последния чрез конклудентни действия.
(Решение № 181 от 10.02.2016 г. на ВКС по т. д. № 2079/2014 г., I т. о., ТК,
докладчик председателят Тотка Калчева, по реда на чл. 290 ГПК)
8. КАК СЛЕДВА ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ РАЗХОДИТЕ ЗА
ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА?
Решение № 85 от 24.06.2014 г. на ВКС по гр. д. № 1157/2014 г., II г.
о., ГК: „Отношенията на собствениците в етажната собственост относно
поддържането, възстановяването и подобряването, както и по повод
ползването на общите части на сградата се уреждат от правилото на чл. 41
ЗС. Всеки собственик, съразмерно на дела си в общите части, е длъжен да
участва в разноските, необходими за поддържането или възстановяването
на общите части, а в полезните разноски, за извършването на които е взето
решение на общото събрание.”
9. КАКВА

ОТГОВОРНОСТ

ЩЕ

НОСЯТ

ОТДЕЛНИТЕ

СОБСТВЕНИЦИ КЪМ СТРОИТЕЛЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА?
Съгласно чл. 121 от Закона за задълженията и договорите, „освен в
определените от закона случаи солидарност между двама или повече
длъжници възниква само когато е уговорена.”
Такава не само, че не възниква по силата на Закона, а напротив
налице е императивна разпоредба – чл. 48, ал. 3 от ЗУЕС, която прави
приложима разделната, а не солидарна отговорност: „(3) (Изм. - ДВ, бр. 57
от 2011 г., бр. 26 от 2016 г.)Разходите за ремонт, основно обновяване,
реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието
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решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между
собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от
тях идеални части от общите части на сградата.”
10.КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪБИРАНЕ
НА

ДЪЛЖИМИТЕ

СУМИ

ЗА

ДОВЪРШВАНЕ

НА

СГРАДАТА ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ
ОБЕКТИ?
Решение № 85 от 24.06.2014 г. на ВКС по гр. д. № 1157/2014 г., II г.
о., ГК: „Ролята на решението на общото събрание за необходимостта да се
извършат полезни разноски, не засяга задължението на всеки собственик
на обект в етажната собственост да поеме съответната на дела му част от
задължението, но това решение на общото събрание има значение на
правно основание на базата на което следва да бъде определен размера на
възникналото парично задължение. Претенция за разпределение на
разходите

между

отделните

собственици

на

обекти

в

етажната

собственост, касае хипотезата на управител на чуждата работа / гестор/,
действал не само в полза на чужд интерес, но и в полза на свой интерес.
Ако е налице одобрение от лицето, в чиито интерес е предприетата работа/
предварително по решение на общото събрание или последващо/,
отношенията следва да се уредят съгласно чл. 62 ЗЗД. Ако подобренията са
извършени без да е взето решение от общото събрание, съгласно
разпоредбата на чл. 61, ал. 2 ЗЗД гесторът може да претендира от
останалите собственици на обекти в етажната собственост само
съответната част от направените разноски, до размера на обогатяването и
то само ако работата/ извършените СМР/ е предприета уместно. Ако
общите части са подобрени против волята на останалите съсобственици,
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отговорността на последните може да бъде търсена само по правилата на
чл. 59 ЗЗД, който съвпадат с тези по чл. 61, ал. 2 ЗЗД.“.
1.1.

При взето решение на ОС на ЕС за довършване на сградата

Важен е едномесечният срок по чл.40 от ЗУЕС, в който може да
се атакува решението на ОС на ЕС.
Когато взетите решения от ОС на ЕС, касаещи довършителните и
ремонтни работи, необходими за въвеждане на сградата в експлоатация не
са били атакувани от по реда на чл. 40 от ЗУЕС, те се стабилизират.
Съгласно нормата на чл. 38, ал. 1 от същия закон, решенията на ОС се
изпълняват от собствениците в определените от тях срокове. След като
сградата, в която се намират самостоятелните обекти е ЕС, то приложение
намират разпоредбата на чл. 11 и чл. 48 ЗУЕС, възлагаща решения относно
използването,

ремонта

и

възстановяването

на

общите

части

от

компетентността на общото събрание. В конкретния случай, когато е
налице взето такова решение именно от ОС, налице е и взето решение за
избор на строител, който да извърши необходимите СМР, като са
делегирани права на определено лице/лица по сключването на договор.
Взетите решения на общите събрания имат обвързващо действие спрямо
всеки от етажните собственици, а съобразно разпоредбата на чл. 11, ал. 4
ЗУЕС и спрямо последващи приобретатели. В този смисъл възраженията,
че собствениците на обекти не са упълномощавали никого да сключи
подобен договор ще бъдат неоснователни, както и всички възражения
относно евентуалната процесуална и материална незаконосъобразност на
взетите решения ще са преклудирани.
Ако преди 04.04.2016г или след въвеждане на сградата в
експлоатация са формирани органи за управление, привеждането в
изпълнение на взетите от ОС решения и събирането на дължимите

14

суми от отделните собственици ще става по реда на ЗУЕС, определен
в чл. 38 от него.
Когато няма надлежно взети решения за довършване на сградата
или за определяне на дължимите суми от всеки собственик на
самостоятелен обект, могат да бъдат предявени съединените искове:
с правно основание чл. 41и чл. 30, ал.3 от Закона за собствеността,
както и евентуален иск за неоснователно обогатяване с правно
основание чл. 59 от Задълженията и договорите.
1.2.

При довършване на сградата само от някой/някои от

собствениците на самостоятелни обекти.
Субективно съединени искове с правно основание чл. 48 ал. 7 във вр.
с ал. 6 от ЗУЕС във вр. с чл. 61 ал.2 от Закона за задъленията и
договорите, както и евентуален иск за неоснователно обогатяване с
правно основание чл. 59 от Задълженията и договорите.
Без значение за допустимостта на такъв иск е дали има взето решение
на ОС на ЕС за довършване на сградата.
Когато има етажна собственост и само някой/някои от собствениците
на самостоятелни обекти са довършили сградата, те действат и в свой
интерес с извършването на строителните и ремонтни работи. Съгласно чл.
61, ал. 2 ЗЗД, когато работата е предприета и в собствен интерес,
заинтересованият отговаря само до размера на обогатяването му. (Решение
№ 132/2009 по т. д № 563/2008 I т. о., Решение № 85/2014 г. по гр. д №
1157/2014 г. II г. о. на ВКС, Решение № 228 от 13.12.2016 г. на ВКС по гр.
д. № 5571/2015 г., III г. о., ГК, постановени по реда на чл. 290 ГПК).
Ролята на решението на общото събрание за необходимостта да се
извършат полезни разноски, не засяга задължението на всеки собственик
на обект в етажната собственост да поеме съответната на дела му част от
задължението, но това решение на общото събрание има значение на
правно основание на базата на което следва да бъде / определен размера на
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възникналото парично задължение. Претенция за разпределение на
разходите

между

отделните

собственици

на

обекти

в

етажната

собственост, касае хипотезата на управител на чуждата работа /гестор/,
действал не само в полза на чужд интерес, но и в полза на свой интерес.
Ако е налице одобрение от лицето, в чиито интерес е предприетата работа
предварително по решение на общото събрание или последващо/,
отношенията следва да се уредят съгласно чл. 62 ЗЗД. Ако подобренията са
извършени без да е взето решение от общото събрание, съгласно
разпоредбата на чл. 61, ал. 2 ЗЗД гесторът може да претендира от
останалите собственици на обекти в етажната собственост само
съответната част от направените разноски, до размера на обогатяването и
то само ако работата /извършените СМР/ е предприета уместно. Ако
общите части са подобрени против волята на останалите съсобственици,
отговорността на последните може да бъде търсена само по правилата на
чл. 59 ЗЗД, който съвпадат с тези по чл. 61, ал. 2 ЗЗД.
Разпоредбата на чл. 48 ЗУЕС, разписва общи правила за извършване
на ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части,
като предписва, че това се извършва само по решение на общото събрание
на собствениците /чл. 48, ал. 1 ЗУЕС/. Посочен е също така реда за вземане
на решение от общото събрание и начина на разпределение на сумите по
взети решения за ремонт, реконструкция и преустройство на общите части.
Наред с тези общи правила, разпоредбата на чл. 48 ЗУЕС /ал. 5 и сл./
предвижда и изключения от установения принцип, като тези отклонения
касаят хипотези на т. нар. „необходим ремонт”. При нужда от
извършването на необходими ремонт на общите части, финансирането му
се извърши с решение на управителния съвет /управител/, като разходите
се одобряват от общото събрание удостоверени с платежни документи. Ал.
6 от тази разпоредба предвижда, че всеки собственик може да извърши
със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи
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части на сградата без решение на общото събрание. Като разходите за
извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с
решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от
дължимите

от

него

вноски,

след

представяне

на

документи,

удостоверяващи плащанията. В случай че разходите, извършени от
собственик, не бъдат възстановени по посочения по горе ред, той има
право да предяви иск срещу останалите собственици / чл.48, ал.7 ЗУЕС/. С
оглед така посоченото, настоящия състав на съда намира, че се касае за две
отделни хипотези, уредени в ал.6 и ал.7 на чл.48 ЗУЕС и възможности на
собственика извършил ремонта със собствени средства-или да поиска от
ОС да му се възстановят или прихванат вложените от него средства
за ремонта, или да предяви иск срещу останалите собственици по реда на
чл.47, ал.7 ЗУЕС.
В Решение № 85 от 24.06.2014 г на Върховния касационен съд, II г. о.
по гр. д. № 1157/2014 г. изрично е прието, че подобрения, извършени в
обща сграда от един от етажните собственици, без съгласието на
останалите, се обезщетяват по правилата за водене на чужда работа без
натоварване, като задължението на другите собственици е до размера на
обогатяването им. Размерът му зависи от това, доколко работата е удачно
предприета и добре водена. Ако разходи за общите части са направени
само от един от собствениците на самостоятелни обекти в сграда без
съгласието на останалите, това ангажира последните до размера,
съответстващ на идеалните им части, но не повече от обогатяването им.
Именно с оглед това, че ако собственик е сключил договор за довършване
на общите части и е извършил плащане на изпълнителя по него по цени,
надвишаващи пазарните, останалите собственици ще бъдат осъдени да
заплатят съответната на техните идеални части стойност до размера на
пазарните цени, а не по реално извършените от ищеца разходи.
„При водене на чужда работа без пълномощие е приложим при
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извършване на строителни работи в сграда под режим на етажна
собственост, когато то е осъществено от един от етажните собственици,
без да е взето решение на общото събрание. В този случай гесторът има
право на обезщетение за извършените от него необходими и полезни
разноски до размера на обогатяването на останалите заинтересовани,
доколкото работата е добре водена. Разходите за работи, без които
сградата под режим на етажна собственост не може да бъде въведена в
експлоатация, са необходими разноски, които трябва да бъдат върнати на
гестора - етажен собственик от заинтересованите етажни собственици,
дори те да не са били съгласни с извършването им. Евентуално тяхно
противопоставяне би имало значение само за размера на задължението (чл.
61, ал. 2 и 3 ЗЗД), но не и за неговото възникване. Когато
противопоставяне не е имало, до обема, в който работата е била водена
добре, заинтересованите дължат връщане на направените от гестора
необходими и полезни разноски, пропорционално на притежаваните от тях
идеални части от общите части - обект на предприетата работа.”
(Определение № 390 от 18.04.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1483/2016 г., IV г.
о., ГК, докладчик съдията Борис Илиев по чл. 288 ГПК)

