
 

 



 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБХВАТ НА ДОКУМЕНТА 

 

Този наръчник е разработен от „Делар“ ЕООД и е предназначен да подпомогне избора 
на управителни съвети (управители) в жилищните блокове, построени от дружеството, да 
ги улесни при управлението на етажната собственост, включително за организиране и 
провеждане на общи събрания, приемане на годишни бюджети, определяне на паричните 
вноски за разходите за управление и поддържане на общите части и за фонд „Ремонт и 
обновяване“, водене на книгата на етажната собственост, съставянето и/или съхраняването 
на различни документи като годишни отчети, протоколи, технически паспорт на сградата и 
др., а също така при уреждане на взаимоотношенията с общинската администрация и 
експлоатационните дружества за електро-, топлофикационни и ВиК услуги. Наръчникът 
посочва и необходимите действия на управата на етажната собственост при обръщане към 
контролните и правораздавателните органи, когато  собствениците, ползвателите и 
обитателите на сградата не изпълняват задълженията си. 

Като приложения към наръчника са включени извадки от нормативни актове, свързани 
с дейността на управителните съвети (управителите), за да могат да правят необходимите 
им справки. Документите са с актуалност към 01.01.2017 г. За по-пълна информация и за 
настъпили промени в тези или други нормативни актове, може да се ползва интернет-
страницата http://lex.bg (Български правен портал), интернет-страницата на Столичния 
общински съвет (http://sofiacouncil.bg) и други източници. 

При съставянето на документа, с разрешение на автора, използвахме структурата и 
текстове на „Наръчник на домоуправителя“-издание на Фондация за реформа в местното 
самоуправление от 2006 г. Фондацията е участвала в създаването на наръчник със същото 
наименование, издаден съвместно със Софийската община и Софийския омбудсман. През 
изминалите 10 години обаче настъпиха съществени изменения в Закона за управление на 
етажната собственост и другите законови и подзаконови актове, цитирани или дадени в 
приложения в посочените наръчници. Затова при съставянето на настоящия наръчник се 
наложи използваното съдържание от цитираните по-горе наръчници да бъде изцяло 
преработено, актуализирано и допълнено.  

В случаите, когато с решение на общото събрание част от правомощията на 
управителния съвет (управителя) са възложени на външно физическо или юридическо лице 
(т.н. „служебен управител“), управителният съвет (управителят) може да използва този 
наръчник, за да координира задълженията си с него и да контролира работата му. Когато 
всички правомощия на управителния съвет (управителя) са възложени на външно лице, 
този контрол ще се осъществява от избраното от общото събрание лице, от името на което 
е сключен съответният договор. 

Поради естеството и предназначението на документа като източник за справки, на 
отделни места някои текстове частично се повтарят. 

Наръчникът не е предназначен за разпространение с цел продажба. Без разрешение на 
„Делар“ ЕООД е забранено цялостното или частично размножаване на раздадените за 
безвъзмездно ползване копия на хартиен и електронен носител.   

 

           „Делар“ ЕООД 

http://lex.bg/
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