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СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ СЛЕД 

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

Бисерка Маринова  
 

Сп. Собственост и право, бр. 2/2012 

През юли тази година беше публикувано третото поред 

изменение на  приетия през 2009г Закона за управление на етажната 

собственост /ЗУЕС/1. В търсене на по-добри предпоставки за 

приложение в практиката, бяха направени редица сериозни изменения 

в правната уредба на сдруженията на собствениците, уредени за първи 

път с този нормативен акт.  

Важно е уточняването на възможния предмет на дейност на 

сдруженията с оглед специфичните им цели: за усвояване на средства 

от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или 

общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост  - чл. 25, ал. 1. Изрично във втората алинея е 

формулирано изискването извършването на други дейности да бъде 

свързано с управлението на общите части на етажната собственост. 

Чрез него се пресичат опитите сдружението да бъде  натоварено с 

функции по събиране на задължения към снабдителните организации.   

 Сред задължителните клаузи на споразумението за 

създаване на сдружение на собствениците е включено и освен 

посочването на предмета на дейността му, също и срока, за който се 

създава /чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУЕС/. 

Трудността да се постигне съгласие на всички собственици на 

самостоятелни обекти за създаването на сдружения, законодателно се 

 
1 „Държавен вестник”, бр. 57 от 26 юли 2011г 
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преодолява чрез: 

- спадане на минималния кворум до 67% от притежаваните 

идеални части; 

- чрез възможността сдружение да се формира само в рамките на 

един вход от сградата-етажна собственост /чл. 25, ал. 4 от ЗУЕС/. 

 Отпаднала е  обаче, възможността сдружение да се формира за 

управление на няколко сгради в режим на етажна собственост  

/предишния чл. 25, ал. 3 от ЗУЕС/. 

Потърсени са и нормативни гаранции за по-трайното 

съществуване на сдружението с оглед целите, които обслужва тази 

форма за управление. Премахната е възможността за създаване на 

сдружение само за определен срок, когато предметът му на дейност е 

свързан с усвояване на средства с цел ремонт и обновяване /чл. 28, ал. 

2 от ЗУЕС/. В тези случаи с решение на общото събрание сдружението 

може да се прекрати само, ако се изтекли гаранционните срокове, но 

не по-рано от 5 години от приключване на строително-монтажните 

работи. Според стария режим този срок беше една година.  Същото 

ограничение съществува и при прекратяване членството в 

сдружението от отделен собственик /чл. 30, ал. 2 от ЗУЕС/.  

Приложното поле на забраната за прекратяване на сдружението и 

членството в него вече обхваща и случаите, когато финансирането е не 

само от от Европейския съюз или държавния бюджет, но също така от  

общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване 

на собствени средства. Остава обаче неяснотата в кой моменти чрез 

кой акт се смята одобрен проект или усвоени отпуснатите средства – 

по този въпрос следва да се прави преценка с оглед конкретната форма 

на финансиране.2 

 Важна е и промяната, че в регистъра на сградите в режим на 

 
2 На този проблем обръща внимание и Любомир Василев, „ Управление на етажната собственост чрез 

сдружения на собствениците”, сп. Собственост и право”, бр. 4/2009г  
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етажна собственост, воден от общините, вече ще се вписват 

единствено сдруженията на собствениците /чл. 44 от ЗУЕС/. Новост е 

издаването на удостоверения за вписаните сдружения на 

собствениците /чл. 46а, ал. 1/. Изрично формулираното задължение на 

управителя /управителния съвет да подаде заявление за регистрация в 

регистър БУЛСТАТ /чл.25, ал.5/ е излишно с оглед разпоредбите на 

чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 9, ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Според 

тях приложното поле на този нормативен акт включва юридическите 

лица, които не са търговци,  с уточнението, че вписванията в регистър 

БУЛСТАТ на неподлежащите на съдебна регистрация лица се 

извършва в службите по вписванията по седалището им. 

Особено съществени са измененията, свързани с формиране на 

органите в сдружението и работата им. 

 За разлика от общото събрание като форма на управление, 

където се предвижда участие на ползвателите, а в някои случаи – и на 

другите обитатели /чл. 5, ал. 2/, единствено членове на сдружението – 

т.е. само собственици, са лигитимирани участници в общото му 

събрание. Запазено е изискването за контрольор/контролен съвет, 

докато след промените в ЗУЕС този орган е само факултативен при 

форма на управление чрез общо събрание. Функционирането на 

контролни органи в сдружението е задължителното, тъй като е 

свързано с неговата ликвидация /чл. 37, ал. 2/. Не виждам пречки с 

оглед опростяване управлението на етажната собственост, нормативно 

да бъде променен този текст по аналогия с чл.  156, ал. 2 от 

Търговския закон. Би могло да се предвиди, че ликвидатор на 

дружеството е управителят/председателят на управителния съвет, 

освен когато в споразумението за създаване на сдружението или по 

решение на общото събрание на членовете му бъде определено друго 

лице. 

Въпроси, които са посочени като изключителна компетентност 
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на общото събрание на сдруженията, са тези за сключване на договори 

с трети лица, за промени в споразумението за създаване на 

сдружението и за прекратяването му /чл. 32, ал. 3/.  

Принципно според чл. 32, ал. 4 за правомощията, които не са 

изрично предоставени на органите на сдружението, се прилагат 

разпоредбите на раздел ІІ от ЗУЕС, т.е. правилата за органите при 

форма на управление общо събрание /същото се отнася до 

инициативата, реда за свикването и провеждането и кворума на 

общото събрание/. 

Особено сериозни проблеми ще се появят в случаите, когато в 

етажната собственост паралелно функционират и двете форми на 

управление: общо събрание и сдружение. когато в сдружението не 

участват всички собственици.  

Неясна е законодателната логика да се дублира вземането на 

решения от общото събрание на сдружението, които по необходимост 

следва да бъдат отново гласувани в общото събрание на всички 

собственици в етажната собственост по раздел ІІ: 

- подготвителните действия за разпрождане, свързано с общите 

части /надстрояване, пристрояване, учредяване право на ползване или 

право на строеж и за промяна предназначението/, посочено във 

функциите на общото събрание на членовете на сдружението /чл. 33, 

ал. 2,  т. 1/, е сред компетенциите на общото събрание на 

собствениците – чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „г”; 

- изваждането на собственик, ползувател или обитател по чл. 33, 

ал. 2, т. 2 е въпрос, който трябва да се реши от всички собственици /  

чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „е”; 

- решението за извършване на полезни разходи от общото 

събрание на сдружението /чл. 33, ал. 2,  т. 3, пр. 1/ е правомощие на  

общото събрание на собствениците – чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „а”, а това 

за получаване на кредити / чл. 33, ал. 2,  т. 3, пр.2/ е компетентност по 
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чл. 11, ал.1, т. 12; 

-  опрощаване, отстрочване или разсрочване на финансови 

задължения /чл. 33, ал. 2, т. 4/ е правомощие по чл. 11, ал.1, т.  13; 

- правомощията по чл. 33, ал. 2, т. 5 за обновяването на сградата, 

извършването на основен ремонт и усвояването на средства от 

различни фондове, получаването на безвъзмездна помощ и субсидии, 

които въпроси са сред целите на сдружението съгласно чл. 25, ал. 1, 

спадат и към компетентността на общото събрание на всички 

собственици, когато предстои обновяване /чл. 11, т. 10, б. „в” или се 

отнасят до извършване на разходи, необходими за поддържането или 

за възстановяването на общите части на сградата /чл. 11, ал. 2/ ; 

- поставянето на рекламни или технически съоръжения, както и 

присъединяване/прекратяване свързването към мрежите на 

снабдителните дружества / чл. 33, ал. 2, т. 6/ се решава от общото 

събрание на всички собственици /чл. 11, т. 10, б. „д” и б. „л” /.  

Вероятно презумпцията е била, че в сдружението ще участват 

собствениците, проявяващи по-голяма активност по въпросите на 

етажната собственост. С цел процесуална икономия е дадено право , 

което е и задължение, на управителя/управителния съвет на 

сдружението да свика директно общо събрание на всички 

собственици, когато не всички от тях са негови членове /чл. 33, ал. 4/.  

Нормативната уредба обаче, определено поставя много въпроси 

пред правната доктрина и житейската практиката. 

Необяснимо е посочването на различен кворум при вземане на 

някои идентични по предмета си решения в общото събрание на 

членовете на сдружението и това на собствениците по чл. 11 от ЗУЕС. 

Така например за приемане на решения от общото събрание в 

сдружението по чл. 33, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5  кворумът се 

изчислява от „представените идеални части”, т.е. тези, за които се 

гласува на самото събрание. При форма на управление чрез общо 
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събрание кворумът за вземане на решения със същия предмет се 

изчислява като процент от всички идеални части, притежавани от 

собствениците. 

Тогава се налага всички въпроси, които засягат всички в 

етажната собственост, да бъдат внасяни за решаване и в общото 

събрание на всички собственици. Тази мярка е предвидена в случаите, 

когато не всички собственици са членове на сдружението и въпросите 

са от компетентността на общото събрание на всички собственици /чл. 

33, ал. 4 от ЗУЕС/. По отношение усвояването на средства за ремонт и 

обновяване, препоръчително е преди кандидатстване за получаване на 

външно финансиране да се вземе решение от общото събрание, в което 

участват всички собственици /съответно – част от тях чрез органите на 

сдружението/. 

Текстът на четвъртата алинея на чл. 33 също е много неясен. 

Важен е въпросът доколко в общото събрание, свикано по чл. 33, 

ал. 4, е допустимо гласуване, което не съвпада с решението, взето в 

сдружението. Възможно е мнението на гласуващия да се промени след 

направено обсъждане в общото събрание на всички собственици. 

Липсата на изрична забрана създава предпоставка за тълкуване в 

смисъл, че е допустимо гласуване по различен начин от взетото 

решение в сдружението. В последния случай ще се стигне обаче до 

колизия със задължението на собственика по чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗУЕС 

за изпълнение на решенията на управителните органи в етажната 

собственост. Нещо повече – такова неизпълнение формално попада в 

обсега чл. 38 от ЗУЕС и по тази логика би следвало да подлежи на 

санкциониране по реда на Глава Пета. Намирам за по-правилна тезата, 

че решенията в общото събрание на сдружението по въпроси, които са 

в компетентността на общото събрание на всички собственици, следва 

да се  считат за взети  под условие, че в същия смисъл се приемат и 

решения от второто събрание, което е по-широко по състав от 
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членовете на сдружението. Приетите решения по чл. 33, ал. 2 могат да 

се разглеждат като подготвителен етап, сходен с този по вземане на 

решения за извършването на разпоредителни действия с общите части 

в етажната собственост.  Едва след приемане на тези решения и от 

общото събрание на всички собственици, се проявява задължителния 

характер и правната сила на взетите в рамките на сдружението 

решения, които до този момент са в състояние, сходно на т.н. „висяща 

недействителност”.  

На следващо място, заслужава анализ упълномощаването на 

представител, който да участва в събранието на собствениците с 

квотите на членовете на сдружението, гласували „за”.  

При съществуващата нормативна уредба решението да се 

упълномощи представител, който да гласува в общото събрание, може 

да бъде взето с обикновено мнозинство от 50 на сто от представените 

идеални части /арг. от ал. 3 на чл. 33/. Налице е представителство, 

което ще възникне по силата на закона и не се нуждае от друга форма, 

освен надлежно взето решение в сдружението. Правилно е да се 

приеме, че по този конкретен въпрос право да гласуват ще имат 

единствено членовете, които ще бъдат представлявани в общото 

събрание на всички собственици, тъй като единствено техните права и 

интереси ще бъдат обект на представителството. Кворумът за 

приемане на решението за упълномощаване според мен трябва да се 

изчислява от притежаваните от този кръг собственици общи части. 

Самото упълномощаване прилича на това на управителя/управителния 

съвет по чл. 23, ал. 3 и 4 от ЗУЕС. Неприложима обаче ще е хипотезата 

за лично участие, разбирано като предприемане на правни действия / в 

случая – гласуване/, по аналогия с това при водене на съдебен процес 

/чл. 23,  ал. 5/. Недопустимо ще бъде личното участие чрез 

гласуване в общото събрание на всички собственици от член на 

сдружението, който се представлява по реда на чл. 33, ал. 4. 
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Прави впечатление, че законът не поставя никакви изисквания 

представителят да бъде управител или член на управителния съвет. В 

случая няма да намери приложение чл. 34, ал. 1, т. 2. Дадените 

представителни функции   в отношенията на сдружението с трети лица 

са различни от упълномощаването от отделни членове. Едва ли има 

достатъчно аргументи за становището, че тъй като общото  събрание 

не е персонифицирано, трети лица спрямо всеки собственик са всички 

останали собственици на обекти.3  Намирам за крайна и тезата, че 

може да бъде упълномощено което и да е лице, едва ли не и такова, 

което не е собственик или член на сдружението. С оглед на казаното, 

приемливо е представителят да бъде избран измежду собствениците, с 

чиито гласове е взето решението, подлежащо на внасяне в общото 

събрание по чл. 11.  

Когато не е взето решение за упълномощаване по този ред, не 

виждам пречки всеки от членовете на сдружението, включително и 

тези, които са гласували „за” приемането му, да бъде представляван по 

реда на чл. 14 от ЗУЕС.  

За да се улесни изпълнението на дейностите по управлението, е 

създадена възможността по чл. 34, ал. 9 от ЗУЕС. Общото събрание, в 

което участват членовете на сдружението, представлявани от 

управителя/председателя на управителния му съвет, както и 

собствениците, които не са влезли в сдружението, може да решат 

функциите на органите на общото събрание на всички собственици да 

бъдат упражнявани от органите на сдружението /управителен съвет, 

контролен съвет, касиер/. Тъй като не е предвиден специален кворум, 

на практика това означава, че с гласовете на членовете на 

сдружението, които по закон не могат да бъдат по-малко от 67% 

 
3 Решенията на общото събрание могат да се квалифицират като многостранни сделки, „при 

извършването им участват множество лица, които правят успоредни волеизявления, насочени към 

постигането на обща цел” /Ст. Ставру, Въпроси на етажната собственост, С., 2009, с. 59.  
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/съответстващи на толкова от общите идеални части/, този въпрос ще 

може да бъде решен само с тяхната воля. 

Наред с казаното по-горе, спрямо сдружението като форма на 

управление ще важат направените изменения относно: режимите за 

управление; регистрацията и вътрешните документи в етажната 

собственост; задължителни вноски и разпределяне на разходите; 

ремонт, обновяване, саниране, финансиране;  правата и задълженията 

на различните категории живущи в сградата-етажна собственост;  

възлагане на управлението на лица извън етажната собственост; 

процедури по свикване, провеждане и работа на общото събрание; 

определяне дела в общите части и начина на гласуване в общото 

събрание; функциите на общините; санкциите при неспазване на 

закона.  

Разгледаните въпроси далеч не изчерпват всички промени и 

възможни правни проблеми, свързани с функционирането на 

сдруженията на собствениците. Направеният анализ цели единствено 

да акцентира върху недостатъците и неяснотите в нормативната 

уредба. Логичен резултат от приложението на ЗУЕС в сегашния му 

вид е необходимостта от последващи изменения, които действително 

да го направят действащ нормативен акт. Създаденият към момента уж 

за улесняване и стимулиране възникването на сдружения в етажната 

собственост правен режим може да се разглежда единствено като 

подготовка към преход за управление на общите части единствено 

чрезп сдружение на всички собственици; възможността на избор на 

форма за управление /общо събрание или сдружение, или и двете 

заедно/ не може да бъде преценена като удачно нормативно решение. 


