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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ПРИ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
Бисерка Маринова*
сп. Норма, бр. 3/2012
Въпросите на материалното и процесуално представителство при различните
форми на управление на етажната собственост /по правилата на обикновената
съсобственост, чрез общо събрание, чрез сдружение на собствениците, в ж.к. от
„затворен тип”/ са разгледани чрез сравнителен анализ на други сходни правни
образования /сдружения с нестопанска цел, кооперации, търговски дружества,
граждански дружества/ и на съвременното развитие на българската нормативна
уредба на етажната собственост. Показани са различни тези на правната доктрина
за възникването, характера и обема на представителната власт на органите за
управление, които са илюстрирани с казуси от съдебната практика. Направена е
критика на Закона за управление на етажната собственост и de lege ferenda
предложения за усъвършенстването му по разглежданата правна материя.
Issues of material representation and litigation at various forms of management
of condominium / by the ordinary rules of co-ownership, by the general meeting, by an
association of co-owners, in "closed" complexes of buildings/ are addressed through a
comparative analysis of similar legal formations / non-profit associations, cooperatives,
companies, partnerships / and modern development of the Bulgarian legislation of the
condominium. Variety of arguments of legal doctrine about

the origin, nature and the

representative power is shown, illustrated with instances of case law. A critique of the Act of
condominium

management and de

lege

ferenda

proposals

for improving the

legislation in this field are made.
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За отправна точка за разбиране на представителството в етажната собственост
може да се използва сравнителен анализ на представителството при други сходни, но
различни правни образования. Тези формирования могат да са създадени по силата на
акт на държавен орган /търговско дружество на основата на държавна собственост/,
чрез волеизявление за обслужване на интересите на колектив /група или по силата на
настъпване на законоустановен юридически факт/състав – възникване на етажна
собственост. В някои случаи е необходима регистрация пред съответния компетентен
съд /юридически лица с нестопанска цел, кооперации/ или в търговския регистър
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/еднолични търговци, капиталови дружества/, докато при други е достатъчно
подписването на споразумение /договор за гражданско дружество/.
Най-общо може да се каже, че в хипотезите, когато не възниква юридическо
лице, липсва и законно определено представителство.
При гражданското дружество всеки от съдружниците има право сам да извършва
управителни действия, в които по принцип се включва и представителството, освен ако
друго не е уговорено в договора, подписан между тях /чл. 360, ал.2 от ЗЗД/. 1
Що се отнася до юридическите лица, тяхното представителство се осъществява
от органите им /без общите събрания и контролните органи/.
Това представителство е специфично при различните видове юридически лица, а
обемът на представителната власт се очертава от съответната нормативна уредба, която
в много случаи препраща към вътрешни документи и актове /каквито са уставите,
дружествените договори и решенията на общите събрания/. За разлика от законното
представителство, каквото е това на недееспособни лица, органите на юридическите
лица, възникват по волята на участниците в тях. Органите се конституират в резултат
на избор – т.е. не чрез акт на упълномощаване, а чрез „вътрешно-организационна
сделка”. Това дава основание да се защити тезата, че представителството на
юридическите лица с изборни органи е
особен вид, различен от законното
представителство и от пълномощието.2 Когато правна норма посочва начинът на
представляване на юридическото лице, този въпрос не е оставен на преценка, а е
императив..3
Не съществува общ принцип, който да определя представителната власт при
различните юридически лица, възникнали като акт на свободна воля на
гражданскоправни субекти.
При кооперацията органите за управление нямат своя правосубектност, а само
компетентност, т.е. способност по силата на закона със своите волеизявления да
ангажират юридическото лице на кооперацията4. По силата на чл. 26, ал. 2, т. 1 от
Закона за кооперациите, правомощие да представлява кооперацията има нейният
председател.
Що се касае за жилищно-строителните кооперации, представителството им,
включително и пред съд, се осъществява от избрания управителен съвет /чл. 32, ал. 1
от Закона за жилищно-строителните кооперации/. Сключените договори с трети лица са
от името на ЖСК.

1
Така по повод оспорване на акт за установяване на публично държавно вземане в Определение
№ 16682/19.12.2011г по адм.д. № 14186/2011г, ІІ отд. на ВАС е признато процесуалното
представителство на гражданско дружество на избран от съдруниците председател на дружество по ЗЗД,
на когото са възложени функциите по управление и представителство и същият е бил вписан в регистър
БУЛСТАТ.
2
Л. Василев подробно обяснява правната природа на представителството, възникнало чрез
избор, като особен, трети вид представителство – „Гражданско право, Обща част”, С., 1993, с. 386
3
В този смисъл текстът на чл. 141, ал.1 от ТЗ, който определя за представител на дружеството с
ограничена отговорност неговия управител, може да се разбира като „органно представителство по
силата на закона” – Т., Витали, Герджиков, О.,Стефанов, Г., Касабова, К., Бузева, Т. Капиталови
търговски дружества, преработено и допълнено издание, С., 2011, ISBN: 978-954-608-180-3, с. 37.
4

Таджер Витали. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ, С., 2001, второ издание, ISBN:

954-9615-23-5, с. 244.
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Много особености разкрива режимът на представителство при етажната
собственост, която се различава от други сходни /на пръв поглед/ правни институти.5
При действието на ПУРНЕС /отм., ДВ, бр. 23 от 2009г/ без изрично
упълномощаване от всеки от собствениците е било допустимо единствено
представителство при сключване на дребни сделки, насочени изключително към
поддръжката на общите части.6
Представителството при действието на приетия през 2009г специален закон за
управление на етажната собственост, е различно според начина на управлението й.
По силата на чл. 47 от Закона за собствеността /отм., ДВ, бр. 57 от 2011г/,
управителят представляваше собствениците и обитателите в етажната собственост по
всички въпроси, свързани с обикновеното управление, като това включваше и
процесуалното представителство в тази сфера. 7
Актуалната правна уредба на управлението на общите части на етажната
собственост с до три самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един
собственик, след изменението на чл. 3 от ЗУЕС и отмяната на чл. 42 – чл. 44 от ЗС /ДВ,
бр. 57 от 2011г/, препраща към разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от ЗС.
В разглежданата хипотеза не се поставя въпросът за представителство по силата
на закона, тъй като не се формира общо събрание. Правният режим не предвижда избор
на органи или законово представителство, поради което в отношенията с трети лица, с
органите на държавната и изпълнителната власт и пред съда. Всеки собственик сам
или чрез надлежно упълномощен от него представител изразява волята си и защитава
правата си в рамките на обема им, като извършва всички правни действия,
включително и процесуални, от свое име.
В останалите случаи, когато съгласно ЗУЕС управлението се осъществява чрез
общо събрание и/или сдружение на собствениците обаче, се формира колективна воля.
Неин изразител и изпълнител става управителят/управителният съвет, който е
задължителен изпълнителен орган на общото събрание.
Представителството по двете форми на управление на общите части съгласно
ЗУЕС: общо събрание и/или сдружение, има както общи, така и различни
характеристики.
Като правило в отношенията с органите на местната власт и другите правни
субекти етажната собственост, съответно – сдружението на собствениците, се
представлява от управителя/управителния съвет /чл. 23, ал. 1, т. 5 от ЗУЕС и на чл. 34,
ал. 2, т. 2/. Това означава, че по въпросите, които са в компетентността на общото
събрание, отделните собственици8 не могат да изразяват самостоятелно становище или
да бъдат заинтересована страна, която да обжалва актовете на съответните държавни
органи.9
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Много подробно специфичните характеристики на етажната собственост и сравнението с

други правни институти е разгледан от Любен Василев, Българско вещно право, второ препработено
издание от Големинов, Ч., С, 2001, с. 260
6
По този повод Ал. Джеров посочва, че управителният съвет може да решава „елементарни
елементарни ежедневни задачи, свързани с поддържането на общите части и чистотата...”/Жилищностроителни кооперации и етажна собственост, С., 2001, ISBN 954-741-056-3, с. 107
7

С изменението на ЗС от 23.01.2009 г, в разпоредбата като законен представител е посочен

управителят, а не управителния съвет, както беше преди това.
8
При новия режим в общото събрание участват също и ползвателите, освен ако се касае за
сдружение, в общото събрание на което последните не участват.
9
В Определение № 14192 от 03.11.2011г по адм.д. № 4819/2011г на V отд. на ВАС по повод
обжалване на разпореждане във връзка с пожарната безопасност на помещение – обща част в етажна
собственост е прието, че „функциите на общото събрание дерогират правата на всеки отделен
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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.10
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 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.
Приложимо и към законното представителство, което възниква за
изпълнителните органи на етажната собственост, е правилото на чл. 40 от ЗЗД. То
прави нищожни и необвързващи представлявания сделките, сключени с трети лица с
цел увреждане на представлявания, ако е имало споразумение за това. 11 Необходимо е
да се подчертае, че освен законът, решенията на общото събрание са ограничителят за
валидността на правните действия на изпълнителния му орган.
Обемът на представителната власт при етажната собственост по силата на
закона нормативно е ограничен в две насоки:
- действия, свързани с управлението;
- решенията на общото събрание12.
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.
Когато е учредено сдружение, необходимо е да се държи сметка и за неговия
предмет на дейност - записан в споразумението за създаването му в рамките на
възможния такъв, посочен в чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗУЕС.
На следващо място, от голямо значение е характерът на сделките, които
представителят може да сключва. 13
Смятам, че в чл. 1 от ЗУЕС, определящ приложното му поле, под „управление на
общите части” трябва да се разбира съдържанието на
термина „обикновено
управление”. Това е важно с оглед правомерността на извършваните правни действия
от управителя/управителния съвет. При излизане от правомощията ще е налице
извършване на действия без представителна власт по смисъла на чл. 42 от Закона за
задълженията и договорите.
Разпоредителни сделки са тези, с които се прехвърля правото на собственост
или с тях се стига до утежняване, намаляване обема на правото на собственост или
предмета му /като учредяване на суперфиция, на вещно право на ползване или на
съсобственик да оспорва административни актове, с които са определени задължения за етажната
собственост, както и да завежда искове от свое име от името на останалите съсобственици по въпроси,
касаещи общите части на сградата.”
10
Тезата се подкрепя и от Мария Павлова, Гражданско право-обща част, С., 2002, ISBN 954-638118-7, с. 334, с. 608
11
Мария Павлова обосновава, че приложното поле на чл. 40 от ЗЗД се разпрострира спрямо
„всяко правно действие чрез представител извън сферата на договорите и едностранните сделки” –
Гражданско право. Обща част. Том втори, С., 1996, ISBN 954-638-028-8, с. 234/.
12
Това принципно ограничение е било застъпено и в чл. 20 от ПУРНЕС /отм./.
13
Ал. Георгиев подчертава, че за разширяване на представителната власт извън обикновеното
управление на общите части, е необходимо изрично упълномощаване, вж. Георгиев, Александър
,„Практически въпроси на собствеността”, С, 2008, ISBN 978-954-608-163-6, с. 93.
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сервитут; ипотекиране/.
С
оглед
на
казаното,
компетентността
на
управителя/управителния съвет включва действия по физическо запазване на общите
части в етажната собственост /вкл. за експлоатация чрез поддържане в изправност
различните инсталации и др. подобни/ и реда за ползване на общите части.
Извън пределите на обикновеното управление ще бъдат и правни действия,
които за продължителен период от време лишават собственика – в случая –
съсобствениците на общите части – от възможност да ги ползват или да получават
доход от тях.14 Това налага в такива случаи вземането на изрично решение на общото
събрание за овластяване на управителя/управителния съвет /например за отдаване под
наем на обща част за срок, по-дълъг от три години/.
В тази връзка заслужава специално внимание втората хипотеза на новата
разпоредба на чл. 23, ал. 3 от ЗУЕС /ДВ, бр. 57 от 2011г/. Тя допуска председателят на
УС/управителя да представлява собствениците и за действия по учредяване на право на
ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на
общи части, ако общото събрание го упълномощи за това. В обема на представителната
му власт обаче, не може да има повече права, отколкото има самото общо събрание по
чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „г” и за всичко, надхвърлящо подготвителни действия ще се
изисква изискващи правната воля и действие на всеки отделен съсобственик на общите
части, тъй като не могат да се дерогират разпоредбите на специалните нормативни
актове. 15
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./.16
Друг важен въпрос за етажната собственост е процесуалното представителство,
което е еднолично, докато пред всички други трети лица ще е необходимо участието на
всички членове на управителния съвет за валидно извършване на правни действия.17.
Общият режим, който е приложим и за двете форми на управление съгласно
ЗУЕС, е текстът на чл. 41, който в сегашната си редакция препраща към новите ал. 3 и
4 на чл. 23.18
Според тях обхватът на законното процесуално представителство включва:
1/ по силата на закона, без необходимост от допълнителни изявления:
активна и пасивна процесуална легитимация за искове с предмет –
обикновено управление на общите части, по спорове с трети лица;
активна процесуална легитимация за водене на дела срещу собственик,
ползвател или обитател при неизпълнение на установени задължения от закона или от
решения на общото събрание задължения, взети по законоустановения ред и в рамките
на компетентността му.19

14
На това разграничаване на действията по управление от действията на разпореждане
акцентира и М.Павлова, „Гражданско право-обща част”, С., 2002, ISBN 954-638-118-7,с. 469
15
Това становище се подкрепя и от Ст. Ставру, „Новите правомощия на общото събрание и
управителните органи на етажната собственост”, сп. „Собственост и право”, бр. 9/2011г, ISSN 1312-9473
16
Тезата е обоснована подробно от В. Таджер, . Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ,
С., 2001, второ издание, ISBN: 954-9615-23-5 с. 173.
17

Същото приема и Ст. Ставру, „ Въпроси на етажната собственост”, София, 2009,ISBN 978-954-

730-580-9, с. 90.
18
Той не разкрива принципно различие спрямо чл. 14 ПУРНЕС (отм.).
19
По повод гражданскоправен спор за отмяна на решение на общото събрание с Определение №
197 от 10.05.2010г по ч.гр.д. № 144/2010г,. ВКС, ІІ Г.О. се е произнесло, че осъдителният диспозитив за
разноските следва да се постанови не спрямо отделните етажни собственици, а спрямо етажната
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пасивна процесуална легитимация по дела, заведени от трети лица срещу
собствениците, когато предметът им са общите части, което включва и въпроси извън
тези по управлението на последните;
2/ при изрично упълномощаване от общото събрание:
активна и пасивна легитимация по спорове, свързани с действия по
учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на
предназначението на общи части той представлява собствениците.
искове срещу трети лица, във връзка с общите части, независимо дали са
свързани с управлението.
Представителството по други искове не следва от законовия режим. 20
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.21
Трябва да се подчертае, че при взето решение по чл. 23, ал. 4 от общото
събрание, упълномощаването следва да бъде направено изрично 22. В такива случаи
страни по делото ще бъдат отделните собствениците, а не етажната собственост,
доколкото формата на управление е чрез общо събрание. 23
Тъй като процесуалното представителство е част от представителната власт,
управителят ще е оторизиран да получава съдебни документи. Същото важи и по
отношение връчването на други актове, свързани с етажната собственост, например от
компетентни лица по прилагането на ЗУТ (§ 4, ал. 3, от ДР на ЗУТ).
Управителят/председателят на управителния съвет, на когото се връчват всички книжа,
е длъжен да съобщи на другите съсобственици на общите части за получаването им 24.

собственост, представлявана от управителя. Отделните етажни собственици не са били посочени, не са
призовавани и не са участвали в делото.
20
Така в Определение № 13535 от 21.10.2011г по адм.д. № `3067/2011г на ІІІ отд. на ВАС е
прието, че не е допустим иск, предявен от председателят на управителния съвет на етажна против
община Пловдив за претърпени имуществени вреди, с правно основание чл. 203 АПК във вр. с чл. 1, ал. 1
ЗОДОВ , „тъй като конкретната етажна собственост не е учредила сдружение на собствениците
съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, поради което не е юридическо лице. Освен това искът не е предявен от
процесуалния представител на етажната собственост в съответствие с разпоредбите на чл. 23, ал. 3-6
ЗУЕС. Исковете по чл. 203, ал. 1 АПК могат да се предявят само от физически и юридически лица, не и
от неперсонифицирани сдружения в това им качество.”
21
Същото поддържа и Любен. Велинов, Етажна собственост. Правен режим, С., 2003г, ISBN
954-8214-61-X, с. 124
22
Интересен казус е разгледан в Решение № 717 от 5.12.2008 г. на ВКС по т. д. № 575/2007 г., II
о., ТК , което не е загубило значението си и при действието на ЗУЕС. В него е прието, че въпрос за
допустимостта на предявения иск, за която съдът следи служебно, е: формират ли частта от етажните
собственици, предявили в субективно съединение претенциите си по чл. 79 и сл. ЗЗД, изискуемото се
мнозинство за свикване и вземане на решение от общото събрание. Той е от значение, защото когато се
касае за отношения извън обикновеното управление на общите части, исковете следва да се предявят
лично от етажните собственици или от председателя (управителя) на етажната собственост, ако такава е
учредена, но само при представено решение на Общото събрание за упълномощаването му съгласно чл.
47 ЗС. За да бъде допустим иск, който касае отношения извън обикновеното управление на общите
части, исковете следва да се предявят лично от етажните собственици или от председателя /управителя/
на етажната собственост, ако такава е учредена, но само при представено решение на Общото събрание
за упълномощаването му.
23
В този смисъл: Определение № 505 от 25.10.2011г по ч.гр.д. № 449/2011г, Г.К., І Г.О. на ВКС
по повод иск по чл. 108 от ЗС и предаване на владението от един от собствениците в етажната
собственост.
24
Това разбиране се подкрепя и от анализа на събраната съдебната практика, която е актуална и
днес, направен от Р. Иванчева, Процесуално представителство от управител на етажната собственост, сп.
„Собственост и право”, бр. 2/2008г. ISSN 1312-9473
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Паралелно с това, отделният собственик има правото и лично да участва в
делото /чл. 23, ал. 5/. В Определение № 196 от 8.05.2009 г. на ВКС по ч. пр. гр. д. №
52/2009 г., II г. о., ГК са посочени изискванията при трите допустими форми на
предявяване на иск по чл. 108 ЗС за защита на правото на собственост върху общите
части:
- от всички етажни собственици, при което следва да бъдат посочени трите
имена, адресите и ЕГН;
- от председателя на етажната собственост, който трябва да представи
доказателства, че е взето решение на ОС на ЕС по реда на чл. 47 ЗС;
- от всеки собственик на самостоятелен апартамент от сградата етажна
собственост , който в това си качество може и сам да търси по исков ред защита на
правото си на собственост върху общите части, без да се нуждае от съдействието,
опосредстването или съгласието на управителните органи на етажната собственост или
на останалите съсобственици на общите части.
Струва ми се обаче, че възможност за лично участие в съдебните спорове не
съществува спрямо собствениците, които са учредили сдружение, тъй като освен
липсата на изрична правна норма в този смисъл /чл. 41 препраща по въпросите на
процесуалното представителство на собствениците и сдружението само към ал. 3 и 4 от
чл. 23, но не и към ал. 5/. Подкрепям разбирането, че при сдружението като форма на
управление, при което има създадено юридическо лице, се създава особен вид
представителство, което възниква въз основа на избор, като обособена категория
законно представителство.25 То обхваща и процесуалното представителство и изключва
личното участие на собствениците на самостоятелни обекти.
В практиката са възможни случаи, когато лице, избрано за управител,
едновременно с това е и страна по производство за оспорване на издаден в негова полза
акт /например разрешение за строеж/. При такова сливане на две качества, при това
при наличието на колизия в интересите на управителя и на останалите собственици,
редно е съдебните съобщения да се връчват на всеки един собственик, който има
качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ /Решение №
1409 от 3.02.2010 г. на ВАС по адм. д. № 7178/2009 г., II о../
Представителството в етажната собственост се усложнява в хипотезата, когато
паралелно съществува управление чрез двете законови форми – чрез общо събрание и
чрез сдружение на собствениците, каквато възможност се създаде с изменението на чл.
9 от ЗУЕС /ДВ, бр. 57 от 2011г/. В тези случаи смятам, че правомощията на
управителя/управителния съвет ще се отнасят съответно до собствениците, които
влизат в състава на сдружението или се управляват чрез формата на общо събрание,
като бъдат съобразени особеностите, посочени по-горе.
Актуалната редакция на ЗУЕС не дава отговор на много въпроси, които ще се
поставят от практиката:
1/ Когато общото събрание възлага по реда на чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС не
всички, а само някои от функциите по управлението на физическо лице – несобственик,
не следва ли задължително да се избере и управител/управителен съвет и той, а не
упълномощено от общото събрание лице /законът дори не определя, че то следва да

Въпросът за представителството на юридическите лица е изследван подробно от Л.Василев,
„Гражданско право. Обща част”, С., 1993, с. 385 и сл. Казаното за тях би могло да се приеме и относно
представителството при етажната собственост, включително и когато няма формирано юридическо лице
под формата на сдружение на собствениците. Вж. също Христов, Веселин, сп. „Правна мисъл”, бр.
1/2004г, ISSN 1310-7348
25
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бъде собственик или ползвател/ да сключи договорът за възлагане по силата на
законоустановеното му правомощие в чл. 23, ал. 1, т. 5 от ЗУЕС?26
2/ Прехвърлят ли се при взето решение от общото събрание по чл.19, ал. 8
от ЗУЕС за възлагане на всички правомощия и представителните функции на
управителя/управителния съвет:
материална правна легитимация за сключване на договори с трети лица;
представителство пред местни орани на държавната власт;
- процесуално представителство?
3/ При договор за управление на ж.к. от „затворен тип” по реда на чл. 2 от
ЗУЕС допустимо и необходимо ли е да се осъществява управление в рамките на
самостоятелна сграда-етажна собственост чрез общо събрание или сдружение27 и на
тази основа – съществува ли самостоятелно представителство на етажната собственост,
или то следва да е включено в правата и задълженията на инвеститора – страна по
договора за управление?
Тези и още много правни проблеми очакват разрешението им по нормативен
ред, а до натрупване на достатъчно уеднаквена съдебна практика, приложението на
ЗУЕС ще създава определени затруднения.
*Бисерка Маринова е адвокат към Софийската адвокатска колегия, докторант към ЮФ
на УНСС. Автор е на книгите: „Как да печелим от сделки с недвижими имоти”, С.,
2006, ISBN 9547303740; второ преработено и допълнено издание -„Как да печелим
от сделки с недвижими имоти”, С., 2007, ISBN 9789547304475; „Сделките с имоти:
права и отговорности”, С., 2009, ISBN 9789547305694.
Публикации в периодични правни издания: "Нов регламент за управлението на
жилищните комплекси от "затворен" тип", сп. Правен свят, ISSN 1312-5176,бр. 2/2011г;
сп. Собственост и право, ISSN 1312-9473: „Промени в практиката по използване на
предварителни договори за продажба на недвижимо имущество”, бр.
5/2011г„Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за
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