След земетресенията в област Перник
Информация в помощ на пострадалите
Земетресенията в област Перник причиниха множество
имуществени щети, чието самостоятелно преодоляване е
непосилно за много от пострадалите граждани.
Държавата има задължението да се намеси с подпомагане в
ситуации, когато бедствието придобие мащаби, в които
отделният гражданин има доказана невъзможност да
покрие със свои средства причинените вреди върху неговото
имущество. В тази връзка е създадена специализирана
Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет (МКВП), която чрез
експертен анализ на пораженията оказва частична помощ на
институциите и гражданите за преодоляване на щетите.
Държавата подпомага гражданите и с минимална
еднократна социална помощ за първоначално финансиране
на неотложни ремонтни дейности.
Право на подпомагане от държавата под формата на
средства за възстановителни дейности имат собствениците
на законно построени и единствени жилища или лицата,
които имат законно право на ползване на тези жилища.
В Община Перник са постъпили значителен брой искания и
молби за помощ, които след детайлно разглеждане от МКВП
се разделят в следните категории:
A. Леки щети – оценени на стойност до 2 000 лв.
B. Средно големи щети – от 2 000 - до 10 000 лв.
C. Големи щети - над 10 000 лв.
D. Особено тежки щети – с решение за премахване на
сградата
Кой може да кандидатства за финансова помощ от
държавата?
Основен ангажимент на Държавата са публичните сгради с
обществено значение /училища, болници/, които също
пострадаха по време на земетресенията.
Най-важен приоритет на Държавата са бедстващите хора,
които нямат възможност да се справят с бедствието сами.
За ремонтни и укрепителни дейности:
• Държавата може да подпомогне със средства от
републиканския бюджет тежко пострадали собственици на
законно построени и единствени жилища или лица, на които
е учредено вещно право на ползване на жилища – тези,

чиито щети са оценени на стойност над 10 000 лв. или чиито
имоти са получили заповед за премахване.
• Съгласно финансовите възможностите на държавата и
статута на случаите, попадащи в категория B (щети на
стойност от 2 000 до 10 000 лв.), при прецизно разглеждане
на всеки отделен казус ще бъде установено кои от тези
пострадали ще получат финансова подкрепа, както и
конкретния размер на подкрепа. Финансирането ще стане
на база на критерии, основани на социален статус на
пострадалия, наличие на второ жилище и/или друга
възможност за настаняване, законност нa сградата и др.
• Съгласно чл. 29 ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на МКВП към МС ”не се предоставя
възстановителна помощ за текущ ремонт”. По решение на
МКВП за такъв тип дейности се приемат щети на стойност до
2000 лв. В този смисъл, съгласно нормативната уредба не се
предоставя помощ за „текущ ремонт“. За пострадалите от
категория А (с поражения на стойност до 2 000 лв.)
държавата оказва помощ под формата на ремонтни
дейности чрез мобилизиране на човешки ресурс
(доброволци и експерти) и чрез привличане на предметни
дарения
(строителни
материали
и
инструменти),
предназначени за подкрепа в извършването на леките
ремонтни и укрепителни дейности.
Социална помощ
• Държавата, чрез Министерството на труда и социалната
политика и подчинената му Агенция за социално
подпомагане, отпуска на тежко пострадалите и нуждаещи се
граждани първоначална еднократна финансова помощ в
размер на 325 лв.
• Право на тази помощ имат гражданите, които са подали
молба до АСП в срок до един месец след земетресението.
• Решението за отпускане на еднократната финансова
помощ се взима след проверка от служители на Агенцията.
• Еднократните социални помощи от 325 лв. не подлежат на
връщане, дори и в случай на изплатени обезщетения за
ремонтни и укрепителни дейности, одобрени от МКВП.
Помощ
може
да
бъде
предоставена
и
от
неправителствени организации, фондации, програми за
подпомагане на лица, дарители.

С оглед подпомагането на максимално много пострадали, се
предвижда иницииране на национална дарителска
кампания, чрез която всеки българин, който е готов да
помогне на пострадалите в област Перник по възможен за
него начин (чрез труд, дарение на строителни материали
или финансова подкрепа), да се присъедини към каузата.
Какво ще се случи с онези пострадали, чиито жилища са
обявени като негодни за обитаване, а не разполагат със
средства за унищожаване на имотите и/или изграждане на
нови жилища?
Правителството работи усилено за дефиниране на
възможности и мерки, с които да бъде подпомогната тази
група от най-нуждаещи се граждани.
• Право на финансово подпомагане или обезщетение с
жилище имат лицата, които могат да докажат законна
собственост върху пострадалия имот и да гарантират, че не
притежават друго жилище, освен пострадалото.
• При дефинирането на решенията и процеса за
подпомагане на най-тежко пострадалите, държавата
приоритизира случаите с необходимост от неотложна
подкрепа съгласно система за оценка, базирана на пакет от
критерии с различна тежест – социален и здравен статус на
пострадалия, притежание на друг имот и др.
• Към момента основните критерии за оценяване на
исканията за възстановителна помощ от страна на МКВП са:
данъчната оценка на имота; доказателства за единствено
жилище; законност на построено жилище. При
необходимост се въвеждат допълнителни критерии,
свързани с издаването на заповед за заздравяване или
премахване на жилища, които в резултат на бедствие са
станали негодни за ползване или застрашаващи сигурността,
издаването на разрешение за строеж, представяне на
одобрен инвестиционен проект, деклариране на доходи,
социален статус и др.
• В процес на разработка са допълнителни критерии за
приоритизиране на случаите, които отчитат социален статут,
наличие на второ жилище, здравословно състояние и др.
• За лицата, които не притежават собственост върху
обитавания имот, нямат договорни или наемни отношения
със собственика на жилището или са обитавали пострадалия
имот без документално и административно разрешение,
държавата ще предприеме мерки за евакуационно
настаняване.
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• В случаите, когато пострадалите имоти са със статут на
търпимост и не подлежат на укрепване чрез проект за
конструктивен ремонт, собствениците могат да бъдат
подпомагани финансово срещу декларация за ползване на
средствата по целесъобразност за ремонтни и укрепителни
дейности.

Кметът на общината има задължението да уведомява
заинтересованите граждани за решенията на Комисията и да
организира тяхното изпълнение.
Решенията на Комисията се публикуват периодично след
провеждане на заседанията на Комисията на интернет
страницата на МКВП http://www.nspbzn.mvr.bg/

Често задавани въпроси:

• Каква е процедурата за настаняване в Общинско
жилище?
Когато жилището не може да бъде използвано за обитаване,
пострадалите могат да бъдат настанени в резервно
общинско жилище. В резервни жилища се настаняват под
наем за срок не по-дълъг от две години лица:
1. жилищата, на които са станали негодни за обитаване в
резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са
застрашени от самосрутване;
2. в семействата на които са налице остри социални или
здравословни проблеми.
Резервните общински жилища не могат да се продават. В
изпълнение на социални програми, приети от общинския
съвет, може да се извърши замяна на общински жилища с
жилищни имоти на физически лица. Замяната се извършва с
решение на общинския съвет по ред, определен с наредба,
само еднократно и само за един жилищен имот –
собственост на физическо лице, с един общински жилищен
имот. Замяната се извършва по данъчната оценка на
заменяните жилищни имоти.

• Ще бъдат ли възстановявани срещу фактура разходи,
които гражданите са направили по своя инициатива за
ремонтиране на щетите?
Държавата се ангажира с възстановяване на разходи по
фактура за дейности, за които има основание по силата на
решение на МКВП, в което лицето фигурира като получател
на безвъзмездна финансова помощ за възстановителни
работи. Възстановените разходи са до размера на
отпуснатото подпомагане. Ремонтните дейности на щетите
от Категория А (на стойност до 2000 лв.) се поемат от
пострадалите. За подпомагане на тези пострадали
държавата осигурява експертна помощ и човешки ресурс. В
област Перник вече работят мобилни екипи от 120 души,
чийто труд се заплаща със средства от ЕС по ОП „Развитие на
човешките ресурси”. Желаещите да се възползват от
помощта на мобилните екипи за ремонтни дейности могат
да се обърнат към районния представител на Инициативния
комитет в подкрепа на пострадалите от земетресението в
Перник.
• Ще се изискват ли фактури за отчитане на разходи след
отпускане на финансова помощ от МВК?
От края на месец август 2012 г. се работи по изменение на
Правилника за работа на МКВП, което да позволи
подпомагането за ремонтно-възстановителни работи да
става само срещу декларация от лицето, че ще използва
средствата по предназначение. Промяната в Правилника
предстои да бъде приета в най-кратки срокове, за което
гражданите на Област Перник ще бъдат своевременно
уведомени.
• Подал съм молба с искане за финансова подкрепа от
МКВП. Кога могат да получа решението й?
От края на месец август в МКВП са постъпили 4 666 молби
от общо 8507, подадени в Община Перник от пострадалите
граждани. Молбите се обработват от специализирани
експертни екипи, което отнема физическо време.

• Как могат да обжалвам, ако не съм получил помощ от
АСП?
Можете да обжалвате решението на АСП в срок до две
седмици от неговото получаване. При наличие на втори
отказ имате право да обжалвате отново, като случаят ще
бъде насочен за разглеждане от Административен съд.
• Живеем в блок/кооперация с различни обитатели и в
следствие на щетите от земетресението се нуждаем от
ремонт на етажната собственост. На каква помощ от
държавата можем да разчитаме?
Поддържането на етажната собственост е задължение на
всички собственици и живущи в съответния имот.
Държавата не може да предостави средства за дадена
жилищна кооперация, освен ако тя не се представлява от
предварително сформирано сдружение на нейните
собственици. В този смисъл средствата за отстраняването на
щетите в общите части на пострадала жилищна сградата
следва да се поделят по равно между всички собственици.

В случаите, когато искания за финансова подкрепа са
подавани от различни живущи и има одобрение за
финансиране на някои от тях, е въпрос на лична мотивация и
единомислие в рамките на обитаващата общност
получените средствата да бъдат включени в общата сума за
отстраняване на щетата.

• Имам заповед за унищожаване на имота, но не
разполагам със средства за премахването му. Има ли
начин да ми бъде оказана подкрепа, ако до момента не
съм получил помощ?
С последното си решение от 27 август 2012 г. МКВП
предостави подпомагане за две категории случаи, свързани
с казуса:
1. Премахване на сгради, за които има строителни книжа
и/или доказателства за наличие на търпимост, но са
неизползваеми и следва да бъдат незабавно премахнати и
2. Възстановителна помощ на особено критични случаи
(лица с увреждания, с трудова неработоспособност,
многочленни нуждаещи се семейства), чиито жилища са
премахнати и /или предстои да бъдат частично премахнати,
съобразно оценката на вредите.
В случай, че документите по случая вече са подадени от
общината към МКВП и/или предстои да бъдат изпратени,
такава възможност съществува.

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ:
Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет
Тел.: + 359 2 960 10 310; +359 2 960 10 335
ул. Никола Габровски 30
София 1172
Областна администрация – Перник
Телефонна линия за информация и запитвания:
Тел.: + 359 76 64 99 38
E-mail: signali-pernik@government.bg
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