
   

 О Б Щ И Н А  К А З А Н Л ЪК 

 

 

Програма на Община Казанлък за облагородяване  
на междублокови пространства 

(Приета с Решение №235/24.09.2020 г.) 

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И   У К А З А Н И Я 

 

1. Обща информация, въведение 

Програмата има за цел да направи средата на обитаване в жилищните квартали по-
привлекателна, по-социална, по-безопасна. Да се даде възможност хората от различни 
възрасти, имащи различни интереси, да споделят успешно общите пространства, 
разположени в прилежащите територии на обитаваните от тях жилищни сгради. Успешно 
реализираната в Казанлък програма за саниране показа, че когато има обща идея за 
подобряване условията на живот, съседите могат да се сдружават и да вземат решения за 
подобряване на средата за обитаване. 

Програмата ще даде на конкурентен принцип шанс на по-активните и по-задружните 
собственици в многофамилни жилищни сгради да кандидатстват за благоустрояване на 
прилежащи междублокови пространства. Ако програмата бъде подкрепена и провокира 
активността на нашите граждани, ежегодно ще бъдат заделяни средства в бюджета на 
община Казанлък за нейното продължаване и изпълнение. 

2. Участници и техните функции в процеса 

2.1. Общината отговаря за цялостното техническо изпълнение и финансово администриране 
на програмата, като извършва и редица координационни функции, предвид спецификата на 
процеса: 

• приема и разглежда заявления, подадени от органите на управление в етажната 
собственост, избрани съгласно предвидения в Закона за управление на етажната 
собственост /ЗУЕС/ ред; 

• договоря, възлага и разплаща всички строително - монтажни дейности; 
• издава необходимите документи и разрешения за целите на програмата; 
• в случай, че в сграда в режим на етажна собственост, която ще кандидатства по 

програмата, има общински жилища, Общината участва в общото събрание на етажна 
собственост /ЕС/ чрез упълномощен представител; 



• провежда информационни/разяснителни кампании - срещи с органите на управление 
в ЕС, разпространение на информационни материали на подходящи публични места в 
жилищните квартали и т.н.; 

• упражнява инвеститорски контрол. 

2.2. Органите на управление на етажната собственост - управител/управителен 
съвет, избрани на редовно проведено общо събрание / представляващи сдруженията на 
собствениците: 

• подават Заявление за интерес и финансова подкрепа /ЗИФП/ в Общината; 
• осъществяват контрол върху изпълнението на дейностите, предвидени в проекта за 

облагородяване на пространствата чрез упълномощени от общото събрание лица 
и/или чрез съответния управител/управителен съвет; 

2.3. Външни изпълнители - избират се по реда и условията на открита процедура по ЗОП: 

• изготвят техническите проекти и осъществяват авторски надзор; 
• изпълняват строително-монтажните работи. 

3. Целеви групи 

Допустими за финансиране по програмата са цели сгради /блокове/ в режим на ЕС, 
построени върху терени - общинска собственост, предназначени за жилищно строителство. 

Заявлението за кандидатстване /ЗИФП/ се подава от органите на управление в ЕС, 
представляващи Сдружение на собствениците или Общото събрание, надлежно 
регистрирани в общинска администрация, както следва: 
- вече регистрирани сдружения на собствениците във връзка с изпълнението на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
- общо събрание на собствениците за сгради с до 30 самостоятелни обекта 
- ново учредени сдружения на собствениците. 
 

4. Условия за кандидатстване, критерии за подбор на подадените заявления и оценка:  

Програмата стартира от 01.01.2021 г. От тази дата започва прием на документи в Община 
Казанлък, чрез заявление по образец. 

• Заявленията се подават на гише №2 „Деловодство“ в  Центъра за административно 
обслужване. Към заявлението се прилага протокол от проведеното общо събрание на 
ЕС с взетите решения. 

• Програмата има състезателен характер и заявленията се разглеждат по реда на 
тяхното подаване. 

• В програмата могат да се включат всички граждани, живеещи в сгради в режим на 
етажна собственост, построени върху терени общинска собственост, предназначени за 
жилищно застрояване. 



• Заявлението следва да бъде подадено от легитимно регистрирана по реда на ЗУЕС 
етажна собственост - общо събрание и/или сдружение на собствениците. 

• В заявлението задължително се посочва обхвата на територията, желанието за вида на 
облагородяване на конкретно посочената територия, представляваща 
околоблоково/вътрешноквартално пространство - общинска собственост. 

5. Допустими дейности 

В заявлението е необходимо да се посочи някое от изброените  предложения за вида на 
благоустрояване: 

         * Изграждане на паркинг 
         * Зона за спорт 
         * Зона за отдих и озеленяване 
         * Детски кът 
         * Друго........... /описва се/         
   В едно заявление е допустимо да се посочат не повече от две дейности! 

• В срок до 30 дни след подаване на заявлението, Общината се произнася по 
допустимостта на предложението в съответствие с посочените по-долу критерии:  

 

6. Критерии за допустимост, на които трябва да отговарят заявленията на кандидатите: 

        6.1. Предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащ ПУП 

        6.2. В предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство, 
както и поставени метални гаражи извън утвърдените схеми.   

        6.3. Да има решение по чл.17, ал.2, т.5 от ЗУЕС на Общото събрание на ЕС или на 
Сдружението на собствениците, взето на нарочно проведено общо събрание, свикано по 
предвидения в Закона ред,  с необходимото мнозинство - "не по- малко от 67 на сто идеални 
части от общите части", относно желанието за участие в програмата и вида на желаното 
благоустрояване. 

7. Оценка на подадените заявления 

Подадените заявления се разглеждат от комисия от експерти, определена със Заповед на 
Кмета на общината, която проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната 
пълнота, на база критериите за допустимост. В процеса на оценяване, всеки кандидат 
получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат 
изисквани допълнителна информация и/или липсващи документи, в срок указан писмено 
от  комисията. 

 



Заявителите ще бъдат уведомени писмено за резултата от работата на комисията по оценка 
на заявленията. 

• В случай, че са удовлетворени критериите за допустимост и заявлението е получило 
положителна оценка, експерти в Община Казанлък подготвят идейно решение за 
облагородяване на пространството, на база посоченото в заявлението, след което то се 
предоставя на заявителите за разглеждане и приемане. 

• Заявителите следва да приемат предложеното идейно решение, с повече от 67 % 
идеални части от общите части, на общо събрание, проведено по реда на ЗУЕС. След 
представяне на протокол за съгласие с изготвеното идейно решение за 
благоустрояване, същото се одобрява за финансиране от Общински съвет. 

• Община Казанлък възлага изпълнението на одобрените проекти за благоустрояване 
на междублокови пространства, съгласно осигуреното финансиране в бюджетната 
година, като уведомява писмено заявителите за сроковете на изпълнение. 

 

 

Образци на документи: 

Приложение 1 – Покана за свикване на Общо събрание 

Приложение 2 – Протокол за залепване на поканата 

Приложение 3 – Протокол от проведено общо събрание 

Приложение 3.1 – Протокол от Общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците 

Приложение 4 – Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците 

Приложение 5 – Заявление за интерес и финансова подкрепа 



Приложение № 1 – образец 
към Програма за благоустрояване на междублокови пространства 

 

Стр. 1 от 1 

 
ПОКАНА1 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА 
СОБСТВЕНОСТ/ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ2 (УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ) 

 
Адрес на сградата: …………………………………………………………………………………... 
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУЕС се свиква общо събрание на собствениците 
(учредително събрание) на ……………………. 202… г. от …………………….. часа, в 
………….. (посочва се място, което ще се проведе събранието) при следния дневен ред:  
1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС) и одобряване 

текста на Споразумение за създаване на СС; 
2. Определяне на наименованието на СС; 
3. Избор на Управител/Управителен съвет и контрольор; 
4. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост). 

 
Приложение: проект на Споразумение за създаване на СС 

 
ПОКАНАТА Е ПОСТАВЕНА НА ВИДНО МЯСТО В СГРАДАТА3 - ВХОДНО 
ФОАЙЕ/ДЪСКА ЗА ОБЯВИ/ДРУГО МЯСТО ……………….. г. в ……………….. часа. 

 
Председател на УС/Управител/и/Собственик/ци: 

………………………………………………… 
/име и фамилия, подпис/ 

 
……………………………………………. 

/име и фамилия, подпис/ 
 

……………………………………………. 
/име и фамилия, подпис/ 

 

                                                 
1 Съгласно чл. 13 от ЗУЕС поканата се подписва от лицата, които свикват Общото събрание и се поставя на 
видно и общодостъпно място на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. Когато 
самостоятелни обекти са общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният 
орган, на когото е предоставено управлението върху имота също следва да бъдат уведомени. В поканата се 
посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. На събранието се 
избира протоколчик, които отразява дискусията и взетите решения. 
2 Ако блок-секцията е с повече от един вход. 
3 В случай на повече от един вход покана се поставя на всеки вход. 



Приложение № 1 – образец 
към Програма за благоустрояване на междублокови пространства 

 

Стр. 1 от 1 

 
ПОКАНА1 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА 
СОБСТВЕНОСТ/ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ2 

 
Адрес на сградата: …………………………………………………………………………………... 
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУЕС се свиква общо събрание на собствениците 
(учредително събрание) на ……………………. 202… г. от …………………….. часа, в 
………….. (посочва се място, което ще се проведе събранието) при следния дневен ред:  
 

1. Приемане на решение за участие в Програма на община Казанлък за 
облагородяване на междублокивите пространства 

2. Разни 

 
ПОКАНАТА Е ПОСТАВЕНА НА ВИДНО МЯСТО В СГРАДАТА3 - ВХОДНО 
ФОАЙЕ/ДЪСКА ЗА ОБЯВИ/ДРУГО МЯСТО ……………….. г. в ……………….. часа. 

 
Председател на УС/Управител/и/Собственик/ци: 

………………………………………………… 
/име и фамилия, подпис/ 

 
……………………………………………. 

/име и фамилия, подпис/ 
 

……………………………………………. 
/име и фамилия, подпис/ 

 

                                                 
1 Съгласно чл. 13 от ЗУЕС поканата се подписва от лицата, които свикват Общото събрание и се поставя на 
видно и общодостъпно място на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. Когато 
самостоятелни обекти са общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният 
орган, на когото е предоставено управлението върху имота също следва да бъдат уведомени. В поканата се 
посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. На събранието се 
избира протоколчик, които отразява дискусията и взетите решения. 
2 Ако блок-секцията е с повече от един вход. 
3 В случай на повече от един вход покана се поставя на всеки вход. 



Приложение № 2 – образец 
към Програма за благоустрояване на междублокови пространства 

 
 

Стр. 1 от 1 

 
П Р О Т О К О Л1 

 
Днес, ………………….. 201… г. в ……….. часа се състави настоящият протокол от 
……………………, управител/председател на УС/собственик в етажна собственост2, с адрес: 
…………………… 
    

ЗА СЛЕДНОТО: 
1. ПОКАНА за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености 
(учредително събрание) с приложен текст бе поставена на видно място в етажната 
собственост на ………….. 202… г. в ……………. ч. 
2. Отсъстващите повече от 1 месец собственици/ не ползващи обектите бяха уведомени за 
свикване на събранието на електронен адрес /телефон както следва: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Собствениците на обекти – община, държавна институции и/или юридическо лице, бяха 
уведомени както следва: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4. Отсъстващи/неползващи собственици, неуведомили Управителя/УС за електронен адрес и 
телефон: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Се считат уведомени с поставяне на поканата по т. 1. 

Име и фамилия Подпис 

  

  

  
 

                                                 
1 В случай на повече от един вход, протоколът от залепване на поканата се съставя за всеки вход. 

 



Приложение № 3 – образец 
към Програма за благоустрояване на междублокови пространства 

 

Стр. 1 от 3 

ПРОТОКОЛ 
за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености 

(учредително събрание) в 
 
сградата с адрес гр. ....................................., ж.к./кв………………ул. …………….., №:………..,  
с ……………….бр. апартаменти и ………………………. брой собственици.  

 
Днес, ……… 202... г. в ………… часа се проведе Общо събрание на Сдружение на 
собствениците (СС) (Учредително събрание), свикано чрез залепване на покана на дъска за 
обяви/външната врата на обекта по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗУЕС, по предварително обявения 
дневен ред, за което бе съставен настоящия Протокол. 
Обявен дневен ред: 
1. Приемане на решение за учредяване на СС и одобряване текста на Споразумение за 

създаване на СС  
2. Определяне на наименованието на СС  
3. Избор на Управител/Управителен съвет и контрольор/контролен съвет 
4. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост) 

 
В ………….. часа се явиха собствениците:  
 

№ Трите имена на 
собственика 

Описание на 
имота 

(предназначение 
и застроена площ) 

Вх. 
№  

Ет. 
№ 

Ап. 
№: 

Идеални 
части от 
общите 
части 
(%) 

Подпис 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         



Приложение № 3 – образец 
към Програма за благоустрояване на междублокови пространства 

 

Стр. 2 от 3 

14.         

15.         

16.         

17.         

 
Присъстват лично и чрез представители собственици на ……. % (най-малко 67%) идеални 
части от общите части в сградата, представляващи ………. самостоятелни обекта. Събранието 
може да взема решения по дневния ред. 
За протоколчик бе избран/а ……………………………... 
Събранието се счита за редовно. 
 

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за учредяване на СС и одобряване текста 
на Споразумение за създаване на СС 
Изявление: …………………………………………………………………………………………… 
Предложение: ……………………………………………………………………………………....... 
Решение: …………………………………………………………………………………………....... 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
От общо ………… присъстващи: 
със „за” гласуваха ……… идеални части от общите части на етажна собственост. 
с „против” гласуваха ……….. идеални части от общите части на етажна собственост. 
с „въздържал се” гласуваха ………. идеални части от общите части на етажна собственост. 

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА 
(Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗУЕС решението се приема с единодушие) 
 

По т. 2 от дневния ред: Определяне на наименованието на СС 
Изявление: …………………………………………………………………………………………… 
Предложение: ……………………………………………………………………………………....... 
Решение: …………………………………………………………………………………………....... 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
От общо ………… присъстващи: 
със „за” гласуваха ……… идеални части от общите части на етажна собственост. 
с „против” гласуваха ……….. идеални части от общите части на етажна собственост. 
с „въздържал се” гласуваха ………. идеални части от общите части на етажна собственост. 

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА 
(Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗУЕС решението се приема с единодушие) 
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По т. 3 от дневния ред: Избор на Управител/Управителен съвет1 и контрольор/контролен 
съвет 
Изявление: …………………………………………………………………………………………… 
Предложение: ……………………………………………………………………………………....... 
Решение: …………………………………………………………………………………………....... 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
От общо ………… присъстващи: 
със „за” гласуваха ……… собственици. 
с „против” гласуваха ……….. собственици. 
с „въздържал се” гласуваха ………. собственици. 

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА 
(Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗУЕС решението се приема с повече от половината от 
собствениците – учредители на сдружението) 
 

По т. 4 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на идеалните части от 
общите (при необходимост) 
Изявление: …………………………………………………………………………………………… 
Предложение: ……………………………………………………………………………………....... 
Решение: …………………………………………………………………………………………....... 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
От общо ………… присъстващи: 
със „за” гласуваха ……… собственици. 
с „против” гласуваха ……….. собственици. 
с „въздържал се” гласуваха ………. собственици. 

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА 
(Съгласно чл. 17, ал. 6 от ЗУЕС решението се взима от не по-малко от две трети от 
самостоятелните обекти в сградата) 

 
С така приетите Решения, Общото събрание на собствениците беше закрито. 
 
Протоколчик: ………………………………………………………………………………………… 
       /име, фамилия и подпис/ 

 
Председател на УС/Управител: …………………………………………………………………… 
       /име, фамилия и подпис/ 

                                                 
1 В случаите на Управителен съвет задължително се избира председател. 
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ПРОТОКОЛ 
за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености в 

 
сградата с адрес гр. ....................................., ж.к./кв………………ул. …………….., №:………..,  
с ……………….бр. апартаменти и ………………………. брой собственици.  

 
Днес, ……… 202... г. в ………… часа се проведе Общо събрание на Сдружение на 
собствениците , свикано чрез залепване на покана на дъска за обяви/външната врата на 
обекта по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗУЕС, по предварително обявения дневен ред, за което бе 
съставен настоящия Протокол. 
Обявен дневен ред: 
1. Приемане на решение за участие в Програма на община Казанлък за облагородяване на 

междублоковите пространства 
 

В ………….. часа се явиха собствениците:  
 

№ Трите имена на 
собственика 

Описание на 
имота 

(предназначение 
и застроена площ) 

Вх. 
№  

Ет. 
№ 

Ап. 
№: 

Идеални 
части от 
общите 
части 
(%) 

Подпис 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         
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Присъстват лично и чрез представители собственици на ……. % (най-малко 67%) идеални 
части от общите части в сградата, представляващи ………. самостоятелни обекта. Събранието 
може да взема решения по дневния ред. 
За протоколчик бе избран/а ……………………………... 
Събранието се счита за редовно. 
 

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за участие в Програма на община 
Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства Изявление: 
…………………………………………………………………………………………… 
Предложение: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………....... 
Решение: …………………………………………………………………………………………....... 

кандидатства за следното благоустрояване: 
 
         * Изграждане на паркинг 
 
         * Зона за спорт 
 
         * Зона за отдих и озеленяване 
 
         * Детски кът 
 
         * Друго.........../описва се 
 

 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: 
От общо ………… присъстващи: 
със „за” гласуваха ……… идеални части от общите части на етажна собственост. 
с „против” гласуваха ……….. идеални части от общите части на етажна собственост. 
с „въздържал се” гласуваха ………. идеални части от общите части на етажна собственост. 

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА 
(Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗУЕС решението се приема с единодушие) 

 
С така приетите Решения, Общото събрание на собствениците беше закрито. 
 
Протоколчик: ………………………………………………………………………………………… 
       /име, фамилия и подпис/ 

 
Председател на УС/Управител: …………………………………………………………………… 
       /име, фамилия и подпис/ 
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С П О Р А З У М Е Н И Е 
за създаване на Сдружение на собствениците 

 
Днес, ........................ г. между следните лица, собственици на самостоятелни 

обекти в сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр. 
……………………………. с адрес : ул. ............................................, жк./кв. 
................................., бл. ............., вх. …., а именно: 

№ Трите имена на 
собственика 

Описание на 
имота 

(предназначение 
и застроена 

площ) 

Вх. 
№  

Ет. 
№ 

Ап. 
№: 

Идеални 
части от 
общите 
части 
(%) 

Подпис 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

 
се подписа настоящото споразумение за учредяване на сдружение на 

собствениците1 по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). 
 

1. Наименование, адрес и статут на сдружението  
1.1. Наименованието на сдружението на собствениците на самостоятелни обекти в 

жилищна сграда в режим на етажна собственост, е .…………………………., гр. 
……......................................, община ……………………………., ул............................., №........., 
жк./кв. …………………………, бл. ........, вх. ….2 

1.2. Седалището и адресът на управление на сдружението е 3: гр. 
……......................................, община ……………………………., ул............................., №........., 
жк./кв. …………………………, бл. ........., вх. …. 
                                                 
  

 

. 
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1.3. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на ЗУЕС и притежава 
компетентност съгласно ЗУЕС. 

2. Предмет на дейност и срок 
2.1. Предмет на дейност на Сдружението: усвояване на средства от общинския 

бюджет с цел облагородяване на прилежащите междублокови пространства. 
2.2. Срок на Сдружението – създава се безсрочно. 

3. Органи на сдружението и представителство 
3.1. Органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет (управител) и 

контролен съвет (контрольор). 
3.2. Сдружението се представлява в отношенията му с органите на местната власт и 

с други правни субекти, от управителния съвет (управителя). 

4. Общо събрание на сдружението 
4.1. Общото събрание на сдружението се състои от всички членове на сдружението.  
4.2. Участието в работата на общото събрание може да бъде лично или чрез 

представител, упълномощен по реда на чл. 14 от ЗУЕС. Едно лице може да представлява най-
много трима членове на сдружението. 

4.3 Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.  
4.3.1. Общо събрание се свиква от: 

а) управителния съвет (управителя); 
б) контролния съвет (контрольора); 
в) по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто 

идеални части от общите части на сградата, представени в сдружението; 
г) от всеки собственик, член на сдружението, в неотложни случаи или 

когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.4 
4.4 Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват 

общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не 
по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - не по-късно от 24 часа. 
Датата и часът на поставяне на поканата задължително се отбелязват върху поканата от 
лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. В поканата се 
посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.  

4.5 Собственик, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече 
от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като 
посочи електронна поща и адрес, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на 
общо събрание, както и телефонен номер.  

4.6 Съобщаването по т. 4.4 за провеждане на общо събрание може да се извърши 
чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на 
лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес, 
включително чрез електронна поща, ако такива са посочени.  

4.7 Когато лицето по т. 4.5 не е посочило лектронна поща или адрес, на които да се 
изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се смята за 
уведомено за свикване на общото събрание по реда на т. 4.4. 
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4.8 Когато самостоятелният обект е общинска или държавна собственост, кметът на 
общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, 
уведомяват писмено за данните по т. 4.5 управителя или председателя на управителния 
съвет. В този случай се прилагат разпоредбите на т. 4.5 и 4.6. 

4.9 Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители 
собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, 
представени в сдружението, с изключение на случаите по т. 5.1.1 – 5.1.4.  

4.10 Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради 
липса на кворум по т. 4.9, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително 
обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на 
сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по т. 
5.1.1 – 5.1.6  

4.11. Когато в случаите по т. 4.10 липсва изискуемият кворум, събранието се 
провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия 
работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по т. 4.4 за свикване на общото 
събрание. Ако липсва необходимият кворум по т. 4.9, събранието се провежда по 
предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от 
общите части на етажната собственост да са представени. 

4.12. Когато решенията взети от общото събрание на сдружението се отнасят до 
въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не 
членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, след приемане 
на решенията от сдружението, решенията се внасят за приемане и от общото събрание на 
собствениците. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на 
собствениците по реда предвиден в ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението могат да 
определят техен представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето 
решението в сдружението. 

4.13 Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, 
прилежащата й площ или на друго място в близост до нея.5 

4.14 Общото събрание се председателства от председателя или друг член на 
управителния съвет или от управителя. 

4.15 Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси 
извън предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи.6 

4.16. За провеждането на общото събрание се води протокол. Протоколчикът се 
избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващия. 

4.17 В протокола се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, 
дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, представени в 
сдружението, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения 
и приетите решения.  

4.18 Протоколът се изготвя в 7-дневен7 срок) от провеждането на събранието и се 
подписва от председателстващия и протоколчика. Отказът да се подпише протоколът се 
отбелязва в него.  

4.19 Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по т. 4.18 поставя 
на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на 
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протокола.8 За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на 
управителния съвет (управителя) и един собственик, в който се посочва датата, часът и 
мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците 
при поискване.  

4.20 Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, 
включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва 
писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по т. 4.19, но 
не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът отсъства. 

5. Ред за приемане на решения 
5.1. Общото събрание на сдружението приема решения: 

5.1.1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за 
учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи 
части - от всички членове на сдружението; 

5.1.2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 
от Закона за собствеността (ЗС) за определен срок, но не по-дълъг от три години - с 
мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението, 
оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът 
или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от 
сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от 
представените идеални части в сдружението; 

5.1.3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити - с 
мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението; 

5.1.4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или 
разсрочване на изпълнението им - с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените 
идеални части в сдружението; 

5.1.5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на 
средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, 
безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране, 
както и за прекратяване на сдружението - с мнозинство не по-малко от 67 на сто от 
представените идеални части в сдружението; 

5.1.6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за 
присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, 
електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и 
газоснабдяването в етажната собственост - с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални 
части от общите части. 

5.2. Извън случаите по т. 5.1 решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на 
сто от представените идеални части на собствениците в сдружението. 

5.3. В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на 
притежаваните идеални части от общите части на сградата. 

6. Управителен съвет (управител)  
6.1. Управителният съвет се състои от ………. члена (нечетен брой членове, 

определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима).  
                6.2. Управителен съвет (управител) на сдружението се избира за срок до две 
години.  
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6.3. Управителният съвет (управителят): 
6.3.1. организира изпълнението на решенията на общото събрание; 
6.3.2. представлява сдружението в отношенията му с органите на местната 

власт и с други правни субекти.9 
6.3.3. заявява за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на 

вписване в публичния регистър на сдруженията на собствениците на община …...........; 
6.3.4. подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ в 7-дневен срок 

след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от общината; 
6.3.5 изготвя, приема и внася в общото събрание отчет за дейността на 

сдружението. 
6.3.6 изготвя, приема и внася в общото събрание проект за бюджет. 
6.3.7 обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от 

компетентността на Общото събрание  
6.3.8. упражнява други правомощия, възложени му от общото събрание. 

6.4. Председателя на УС/Управителя свиква и ръководи заседанията на 
управителния съвет.  

6.5. Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж на три месеца 10 и 
приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. 

6.6. За заседанията на управителния съвет се съставя протокол, който се подписва 
от присъствалите членове. 

6.7. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избран собственик 
или предложено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на 
етажната собственост. Когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или 
еднолични търговци, за член може да бъде избрано предложено от тях лице.  

6.8. Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати 
предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.  

6.9. По решение на общото събрание на членовете на управителния съвет 
(управителя) може да се заплаща възнаграждение. 

7. Контролен съвет (контрольора) 
7.1. Контролният съвет се състои от ………. члена (нечетен брой членове, 

определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима). 
7.2. Контролният съвет (контрольорът) се избира за срок до две години. 
7.3. Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател. 
7.4. Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на управителния 

съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за 
изразходването на средствата на сдружението. 

7.5. Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко 
веднъж годишно11 и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея.  

                                                 
9 Представителството може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове 
заедно и се определя от общото събрание със споразумението. 
10 Учредителите могат предвидят и по-кратък срок. 
11 Учредителите могат предвидят и по-кратък срок. 
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7.6. Контролният съвет провежда заседание най-малко веднъж на 6 месеца12 и 
приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За 
заседанията на контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите 
членове.  

7.7. Член на контролния съвет (контрольор) и касиер на сдружението може да бъде 
собственик, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско 
съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по 
сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на 
управителния съвет или с управителя на сдружението.  

7.8. Мандатът на член на контролния съвет (контрольора) може да се прекрати 
предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание. 

7.9. Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото 
събрание в края на мандата си13. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик 
при поискване. 

7.10. По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет 
(контрольора) може да се заплаща възнаграждение. 

8. Прекратяване на сдружението и ликвидация 
8.1. Сдружението на собствениците се прекратява: 

8.1.1. с решение на общото събрание; 
8.1.2. при погиване на сградата в режим на етажната собственост; 
8.1.3. когато делът на представените идеални части спадне под изискуемия 

минимум от 67% идеални части от общите части в етажната собственост. 
8.2. Когато е одобрен проект за усвояване на средства от фондовете на Европейския 

съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии с цел 
ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост, сдружението може да се 
прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта 
за извършените строителни и монтажни работи, но не по-рано от 5 години от приключването 
им. 

8.3. Управителният съвет (управителят) в 14-дневен срок от настъпване на 
обстоятелството по т. 8.1. или 8.2. подава заявление в общинската администрация за 
заличаване на регистрацията. В случаите, когато сдружението е прекратено по решение на 
общото събрание, към заявлението се прилага копие от решението, заверено от председателя 
на управителния съвет (управителя). 

8.4. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел.  

8.5. Ликвидацията се извършва от председателя на контролния съвет (контрольора). 

9. Права и задължения на членовете на сдружението 
9.1. Членуването в сдружението е доброволно. 

9.1.1. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението и да 
бъде информиран за неговата дейнст. 
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9.2 Присъединяването към сдружението се извършва въз основа на писмена 
молба от страна на собственика на самостоятелен обект, желаещ да стане член на 
сдружението. Молбата трябва да съдържа трите имена на собственика, описание на имота 
(предназначение и застроена площ) и процентното съотношение на притежаваните от 
собственика идеални части от общите части. Редът за присъединяване на нов член се 
определя с устава на сдружението14. Прилага се т. 6.3.3. 

9.3. Членовете на сдружението са длъжни да изпълняват добросъвестно и в срок 
решенията на Общото събрание на сдружението. 

9.4. Членовете на сдружението са длъжни да заплащат съобразно идеалните си 
части и решенията на общото събрание всички разходи на сдружението по изпълнение на 
предмета на дейност по т. 2.1. 

9.5. Членовете на сдружението могат да откажат да бъдат член на управителния 
съвет (управител) или член на контролния съвет (контрольор) само в случаите на трайна 
фактическа невъзможност поради болест или дълготрайно отсъствие през съответната 
година, както и при предложение за повторен избор. 

9.6. Участието в сдружението не ограничава по никакъв начин упражняването на 
правата на собствениците на самостоятелни обекти в сградата както и тяхното участие в 
общото събрание на етажната собственост на сградата. 

9.7. При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в 
сдружението се прехвърля на новия собственик заедно с направените вноски и дължимите 
суми до този момент. 

9.8. Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен 
проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от 
държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства 
за обновяване на сградата или части от нея.  

10. Заключителни разпоредби             
10.1. За всички неуредени с настоящoто споразумение въпроси се прилага ЗУЕС, 

ЗС и Правилника за вътрешния ред в етажната собственост. 
10.2. Всички изменения на настоящото споразумение се приемат с решение на 

Общото събрание на Сдружението, прието единодушно от всички собственици. 
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – един за 

сдружението и един за публичния регистър на общината се подписа от всички учредители. 
Дата:                                                       Подписи: 

1. …………………. 
2. …………………. 
3. …………………. 
4. …………………. 
5. …………………. 
6. …………………. 
7. …………………. 

 

                                                 
 



ДО 
Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  З А  И Н Т Е Р Е С  
 

От 
 
 

Жилищна сграда, находяща се на адрес /град, ж.к., ул., блок/:  
 
 
Управлявана от следните Сдружения на собствениците (СС)/Общо събрание: 

1. Наименование на СС, 
регистрационен номер в 
общината, БУЛСТАТ 

 

2. Наименование на СС, 
регистрационен номер в 
общината, БУЛСТАТ 

 

3. Наименование на СС, 
регистрационен номер в 
общината, БУЛСТАТ 

 

Данни за Управител /управители/  на ЕС, Председател на Управителния съвет на СС или 
Упълномощеното лице 

Име   

Адрес  
/град, ж.к., ул., блок, ап., 
телефон, електронна поща/ 

 

Име   

Адрес за кореспонденция 
/град, ж.к., ул., блок, вход, 
етаж, ап./ 

 

 

Данни за сградата 

Състои се от  

Общо брой обособени 
обекти, от които: 

 

С жилищно предназначение, 
както следва: 

 



частна собственост   

общинска собственост  

държавна собственост   

Обособени обекти със 
стопанска дейност 
(магазини, ателиета  и др.) 

 

 
 
В качеството си на Председател(и) на СС / Управител(и) на ЕС, с настоящето 

заявявам/е решението на собствениците в сграда в режим на ЕС, с идентификационни 
данни, посочени по-горе да кандидатства за следното благоустрояване: 

 
         * Изграждане на паркинг 
 
         * Зона за спорт 
 
         * Зона за отдих и озеленяване 
 
         * Детски кът 
 
         * Друго.........../описва се 
 
/посочват се най-много две от изброените / 
 
Списък на документите, приложени към ЗИФП: 
 

1. Протокол /протоколи/ от общо събрание 
2. Скица – предложение за исканото благоустрояване 
 

      
УПРАВИТЕЛ НА СС/ЕС  или Упълномощеното лице  
 
……………………. 
 
……………………. 
 
……………………. 

 
 


