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№ Административна преписка, върната за ново произнасяне Съд. разн. ВП МОТИВИ ЗА ОТКАЗ/ ЗАБЕЛЕЖКА

1 2 3 4 5

1
В изпълнение на решение на АС-Перник № 276 от 2014 г. по адм.д. № 

543/2013 г., за жилищен имот на  В.Г.Н. на ул. "Пирдоп" 74, гр. Перник
215 7 910

2

В изпълнение на решение на АС-Перник № ВАС от 2013 г. по адм.д. № 

343/2013 г., за жилищен имот на  Е.Х.З. на ул. "Горно могиличе" 28, гр. 

Перник

255 3 268

3
В изпълнение на решение на АС-Перник № 310 от 2014 г. по адм.д. № 

1191/2013 г., за жилищен имот на  И.И.Ж. на ул. "3-ти март" 7, с. Дивотино
280 ОТКАЗ

Съдът е отменил решение за отказ на ВП по друга оценка за същата сграда, 

която е с по-ниска стойност. За правоимащото лице с решение по т.2143 на 

Приложение № 1 към т.53, буква "б" на Решение № 1/2013 г. на МКВПМС е 

одобрена ВП в размер 1435 лв. 

4

В изпълнение на решение на АС-Перник № 16693 от 2013 г. по адм.д. № 

303/2013 г., за жилищен имот на  Д.А.М. на ул. "Възход" 13 гр. Перник, кв 

Църква

300 3 343

5

В изпълнение на решение на АС-Перник № 639 от 2013 г. по адм.д. № 

634/2013 г., за жилищен имот на  В.Д.В. на ул."Бл. Гебрев", бл.58, ап.65, гр. 

Перник

310 10 500

6
В изпълнение на решение на АС-Перник № 640 от 2013 г. по адм.д. № 

689/2013 г., за жилищен имот на  С.В.С. на ул. "Сини вир" 154, гр. Перник
510 3 683

7
В изпълнение на решение на АС-Перник № 634 от 2014 г. по адм.д. № 

592/2014 г., за жилищен имот на  С.Г.А. на ул. "Люлин" 141,  гр. Перник
98

8

В изпълнение на решение на АС-Перник № 260 от 2013 г. по адм.д. № 

722/2013 г., за жилищен имот на  Д.С.Н. на ул. "Княз Борис І" 20, с. 

Богданов дол

105
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9

В изпълнение на решение на АС-Перник № 273 от 2013 г. по адм.д. № 

723/2013 г., за жилищен имот на  П.Е.М. на ул. "Хан Аспарух" 31, с. 

Богданов дол

153

10
В изпълнение на решение на АС-Перник № 124 от 2014 г. по адм.д. № 

681/2013 г., за жилищен имот на  Е.Й.А. на ул. "Елин Пелин" 2, с. Мещица
171

11

В изпълнение на решение на АС-Перник № 630 от 2013 г. по адм.д. № 

993/2013 г., за жилищен имот на  М.С.И. на ул. "Хаджи Димитър" 4, с. 

Рударци

443

12
В изпълнение на решение на АС-Перник № 384 от 2013 г. по адм.д. № 

619/2013 г., за жилищен имот на  Р.Л.Д. на ул. 55-та 1, с. Дивотино
514

13
В изпълнение на решение на АС-Перник № 317 от 2014 г. по адм.д. № 

479/2013 г., за жилищен имот на  И.П.Т. на ул. "Св. Петка" 14,  гр. Перник
562

14
В изпълнение на решение на АС-Перник № 452 от 2013 г. по адм.д. № 

537/2013 г., за жилищен имот на  Л.В.П. на ул. "Балван" 9а, гр. Перник
568

15
В изпълнение на решение на АС-Перник № 618 от 2013 г. по адм.д. № 

1271/2013 г., за жилищен имот на  Ц.Д.Д. на ул. "Шийница" 42,  с. Студена
592

16
В изпълнение на решение на АС-Перник № 220 от 2014 г. по адм.д. № 

612/2013 г., за жилищен имот на  Д.И.Д. на ул. "Русе" 15, гр. Перник
622

17

В изпълнение на решение на АС-Перник № 421 от 2013 г. по адм.д. № 

316/2013 г., за жилищен имот на  К.К.Д. на ул. "Братя Миладинови" 35, гр. 

Перник

646
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18
В изпълнение на решение на АС-Перник № 278 от 2014 г. по адм.д. № 

899/2013 г., за жилищен имот на  В.А.К. на ул. "Брезник" 61, гр. Перник
676

19

В изпълнение на решение на АС-Перник № 463 от 2013 г. по адм.д. № 

790/2013 г., за жилищен имот на  Н.Е.В. на ул. "Кирил и Методий" 26,  гр. 

Батановци

708

20
В изпълнение на решение на АС-Перник № 545 от 2013 г. по адм.д. № 

570/2013 г., за жилищен имот на  В.А.Х. на ул. "П. Славейков" 36, гр. Перник
750

21
В изпълнение на решение на АС-Перник № 328 от 2013 г. по адм.д. № 

806/2013 г., за жилищен имот на  С.Л.М. на ул. "Д. Чинтулов" 18, гр. Перник
770

22
В изпълнение на решение на АС-Перник № 236 от 2013 г. по адм.д. № 

520/2013 г., за жилищен имот на  Б.П.Г. на ул. "Ив. Вазов" 1, гр. Батановци
804

23

В изпълнение на решение на АС-Перник № 591 от 2014 г. по адм.д. № 

517/2014 г., за жилищен имот на  С.Б.К. на ул. "Софийско шосе" 102, гр. 

Перник

825

24
В изпълнение на решение на АС-Перник № 166  по адм.д. № 379/2016 г., за 

жилищен имот на  А.П.Х. на ул. "Р Димитров" 55, гр. Перник
834

25
В изпълнение на решение на АС-Перник № 460 от 2013 г. по адм.д. № 

776/2013 г., за жилищен имот на  Т.В.К. на ул. "Хр. Ботев" 27, гр. Батановци
854

26

В изпълнение на решение на АС-Перник № 611 от 2013 г. по адм.д. № 

1114/2013 г., за жилищен имот на  Н.И.Г. на кв. "Тв. Ливади", бл.15, ет.1, 

ап.2, гр. Перник

876
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27
В изпълнение на решение на АС-Перник № 568 от 2013 г. по адм.д. № 

467/2013 г.,за жилищен имот на  Е.П.С. на ул. "Струма" 19, с. Дивотино
896

28
В изпълнение на решение на АС-Перник № 650 от 2014 г. по адм.д. № 

547/2014 г., за жилищен имот на  М.И.С. на ул. "Ст. Караджа" 9, гр. Перник
899

29

В изпълнение на решение на АС-Перник № 131 от 2014 г. по адм.д. № 

1361/2013 г., за жилищен имот на  Д.А.Н., А.Н.Ф., К.Д.Ф. на ул. "3-ти март" 

3, с. Дивотино

935

30
В изпълнение на решение на АС-Перник № 317 от 2013 г. по адм.д. № 

887/2013 г., за жилищен имот на  З.В.Д. на ул. "24-та" 18, с. Люлин
1 080

31

В изпълнение на решение на АС-Перник № 429 от 2013 г. по адм.д. № 

952/2013 г., за жилищен имот на  В.А.И. на ул. "Кирил и Методий", бл.9, 

ап.5, гр. Перник

1 081

32
В изпълнение на решение на АС-Перник № 518 от 2014 г. по адм.д. № 

279/2014 г., за жилищен имот на  Р.Л.П. на кв. "Тева", бл.5, ап.5, гр. Перник
1 157

33
В изпълнение на решение на АС-Перник № 345 от 2013 г. по адм.д. № 

266/2013 г. за жилищен имот на  Д.А.Д. на ул. "Столетов" 18,  гр. Перник
10 1 204

34
В изпълнение на решение на АС-Перник № 441 от 2013 г. по адм.д. № 

608/2013 г., за жилищен имот на  Е.И.П. на ул. "Севлиево" 22, гр. Перник
1 272

35

В изпълнение на решение на АС-Перник № 524 от 2013 г. по адм.д. № 

322/2013 г., за жилищен имот на  С.С.В. на мах. "Стаменова" 6,  с. Богданов 

дол

1 275
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36

В изпълнение на решение на АС-Перник № 390 от 2013 г. по адм.д. № 

667/2013 г., за жилищен имот на  А.Г.П. на кв. Рудничар, ул. "2-ра" 28, гр. 

Перник

1 282

37

В изпълнение на решение на АС-Перник № 627 от 2014 г. по адм.д. № 

546/2014 г., за жилищен имот на  М.Р.С. на ул. "Горски извор" 15А, гр. 

Перник

1 310

38
В изпълнение на решение на АС-Перник № 580 от 2013 г. по адм.д. № 

1145/2013 г., за жилищен имот на  Г.С.Б. на ул. "Брезник" 46, гр. Перник
1 313

39
В изпълнение на решение на АС-Перник № 470 от 2013 г. по адм.д. № 

956/2013 г., за жилищен имот на  С.С.П. на ул. "Ал. Стоянов" 6, гр. Перник
1 342

40

В изпълнение на решение на АС-Перник № 361 от 2013 г. по адм.д. № 

656/2013 г., за жилищен имот на  П.И.П. на ул. "Ал. Димитров" 26, с. 

Мещица

1 349

41

В изпълнение на решение на АС-Перник № 571 от 2013 г. по адм.д. № 

259/2013 г., за жилищен имот на  В.С.Х. на ул. "Вл. Граматиков" 18, гр. 

Перник

1 364

42
В изпълнение на решение на АС-Перник №   по адм.д. № 641/2013 г., за 

жилищен имот на  Р.С.И. на ул. "Ковачевци" 11, гр. Перник, кв. "Църква"
1 390

43
В изпълнение на решение на АС-Перник № 210 от 2013 г. по адм.д. № 

441/2013 г., за жилищен имот на  С.Г.К. на ул. Граово 72 А гр. Батановци
1 415

44

В изпълнение на решение на АС-Перник № 501 от 2014 г. по адм.д. № 

209/2014 г., за жилищен имот на  С.В.М. на ул. "Ленински проспект", бл.3, 

ап.9, Вх.В, гр. Перник

1 440
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45
В изпълнение на решение на АС-Перник № 456 от 2013 г. по адм.д. № 

719/2013 г., за жилищен имот на  П.Ж.М. на ул. "Москва" 15, с. Кладница
1 457

46
В изпълнение на решение на АС-Перник № 622 от 2013 г. по адм.д. № 

1309/2013 г., за жилищен имот на  В.И.Б. на ул. "Луганск" 123, гр. Перник
1 462

47
В изпълнение на решение на АС-Перник № 21 от 2014 г. по адм.д. № 

734/2013 г., за жилищен имот на  В.Г.Е. на ул. "Търговище" 17, гр. Перник
1 607

48
В изпълнение на решение на АС-Перник № 147 от 2013 г. по адм.д. № 

705/2013 г., за жилищен имот на  Е.М.Б. на ул. "Миньор" 66, с. Дивотино
1 841

49
В изпълнение на решение на АС-Перник № 17 от 2014 г. по адм.д. № 

248/2013 г., за жилищен имот на  С.А.С. на ул. "Велин Сърбов" 8, с. Мещица
2 108

50

В изпълнение на решение на АС-Перник № 229 от 2013 г. по адм.д. № 

1214/2013 г., за жилищен имот на  Б.Н.С., Б.П.В. на ул. "В. Левски" 17, с. 

Мещица

2 310

51
В изпълнение на решение на АС-Перник № 175 от 2013 г. по адм.д. № 

319/2013 г., за жилищен имот на  М.М.Н. на ул. "Граово" 70, гр. Батановци
2 437

52
В изпълнение на решение на АС-Перник № 404 от 2013 г. по адм.д. № 

903/2013 г., за жилищен имот на  Т.Е.Б. на ул. "Миньор" 100 с. Дивотино
2 475

53

В изпълнение на решение на АС-Перник № 396 от 2014 г. по адм.д. № 

128/2014 г., за жилищен имот на  К.Р.П. на кв. "Монте Карло" 213, вх.Б, гр. 

Перник

2 591
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54

В изпълнение на решение на АС-Перник № 18 от 2014 г. по адм.д. № 

539/2013 г., за жилищен имот на  И.Т.Д. на ул. "Божидар Янакиев" 2, с. 

Витановци

2 680

55

В изпълнение на решение на АС-Перник № 582 от 2014 г. по адм.д. № 

486/2014 г., за жилищен имот на  Д.К.С. на ул. "Ленин" 107, гр. Перник, кв. 

"Църква"

2 852

56

В изпълнение на решение на АС-Перник № 191 от 2014 г. по адм.д. № 

596/2013 г., за жилищен имот на  Г.А.Х. на ул. "Р. Димитров", бл. 89, ап. 97, 

гр. Перник

2 963

57
В изпълнение на решение на АС-Перник № 3246 от 2014 г. по адм.д. № 

630/2013 г., за жилищен имот на  И.М.М. на ул. "31-ва" 1, с. Дивотино
3 119

58
В изпълнение на решение на АС-Перник № 398 от 2014 г. по адм.д. № 

224/2014 г., за жилищен имот на  М.С.К. на ул. "10-та" 6, с. Дивотино
3 163

59
В изпълнение на решение на АС-Перник № 412 от 2013 г. по адм.д. № 

642/2013 г., за жилищен имот на  Р.М.Г. на ул. "Миньор" 121, с. Дивотино
3 300

60
В изпълнение на решение на АС-Перник № 34 от 2014 г. по адм.д. № 

727/2013 г., за жилищен имот на  А.В.К. на ул. "Болград" 11, гр. Перник
3 421

61
В изпълнение на решение на АС-Перник № 162 от 2013 г. по адм.д. № 

203/2013 г., за жилищен имот на  Б.П.Е. на ул. "Витоша" 17, гр. Перник
3 492

62

В изпълнение на решение на АС-Перник № 68 от 2014 г. по адм.д. № 

1138/2013 г., за жилищен имот на  М.Р.М. на кв. "Кристал" - блокове 48, гр. 

Перник

3 560
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63

В изпълнение на решение на АС-Перник № 401 от 2014 г. по адм.д. № 

202/2014 г., за жилищен имот на  Д.М.В. на ул. "Раковски" 31А, с. Черна 

гора

4 044

64
В изпълнение на решение на АС-Перник № 301 от 2013 г. по адм.д. № 

542/2013 г., за жилищен имот на  Р.Т.Н. на ул. "Миньор" 28, гр. Перник
4 807

65

В изпълнение на решение на АС-Перник № 650 от 2013 г. по адм.д. № 

848/2013 г., за жилищен имот на  Д.К.Н. на ул. "Д. Благоев" 115, гр. Перник, 

кв. "Църква"

5 968

66

В изпълнение на решение на АС-Перник № 266 от 2013 г. по адм.д. № 

1102/2013 г., за жилищен имот на  К.Р.Т. на ул. "Ал. Стамболийски" 1, с. 

Мещица

7 551

67
В изпълнение на решение на АС-Перник № 141 от 2013 г. по адм.д. № 

382/2013 г., за жилищен имот на  В.С.С. на ул. "Велин Сърбов" 4, с. Мещица
7 670

68

В изпълнение на решение на АС-Перник № 386 от 2013 г. по адм.д. № 

631/2013 г., за жилищен имот на  Д.И.С. на ул. "Вардар", бл.41, вх.А ,ет.5, 

гр. Перник

14 894

69
В изпълнение на решение на АС-Перник № 176 от 2013 г. по адм.д. № 

199/2013 г., за жилищен имот на  П.С.Й. на ул. "Брезник" 6, гр. Перник
14 904

70
В изпълнение на решение на АС-Перник № 458 от 2014 г. по адм.д. № 

802/2013 г., за жилищен имот на  И.С.В. на ул. "Ален мак" 56, гр. Перник
16 520

71

В изпълнение на решение на АС-Перник № 585 от 2014 г. по адм.д. № 

514/2014 г., за жилищен имот на  Д.В.Г. на ул. "22-ра" 4, гр. Перник, кв. 

"Изток"

ОТКАЗ

Оценката на вредите не е изчислена по видове работи. Заключението, че 

сградата е опасна не е потвърдено със заповед на кмета на общината за 

укрепване на сградата. 

8
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72

В изпълнение на решение на АС-Перник № 405 от 2013 г. по адм.д. № 

882/2013 г., за жилищен имот на  М.С.Я. на ул. "Ал. Стамболийски" 30, гр. 

Батановци

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

73

В изпълнение на решение на АС-Перник № 37 от 2014 г. по адм.д. № 

1275/2013 г., за жилищен имот на  Н.Й.Б. на кв. "Бл. Гебрев", бл.64, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

74

В изпълнение на решение на АС-Перник № 632 от 2014 г. по адм.д. № 

583/2014 г., за жилищен имот на  М.З.Б. на ул. "Брезник" 25, ап.2, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

75
В изпълнение на решение на АС-Перник № 327 от 2013 г. по адм.д. № 

762/2013 г., за жилищен имот на  С.С.Х. на ул. "Вапцаров" 15, гр. Батановци
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

76
В изпълнение на решение на АС-Перник № 769 от 2014 г. по адм.д. № 

1222/2013 г., за жилищен имот на  И.А.У. на ул. Вапцаров 21 с. Драгичево
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

77
В изпълнение на решение на АС-Перник № 397 от 2014 г. по адм.д. № 

196/2014 г., за жилищен имот на  Г.И.С. на ул. Вардар 52/24 гр. Перник
ОТКАЗ

Щетите не са описани по вид СМР, количество и ед.цена, а в проценти 

Заключението е, че е необходимо да се изготви проект. Стойността на осн. 

ремонт не е доказана с проект. Неправилно е използван е еталон 01 по СЕК - 

тъй като този еталон е за 2ет сграда еднофамилна, а оценяваната сграда е 4 

ет.

78

В изпълнение на решение на АС-Перник № 628 от 2014 г. по адм.д. № 

600/2014 г., за жилищен имот на  П.В.И. на ул. Вардар бл.36 ап.10 гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

79
В изпълнение на решение на АС-Перник № 599 от 2013 г. по адм.д. № 

506/2013 г., за жилищен имот на  В.В.А. на ул. Верила 14 гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

9
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80
В изпълнение на решение на АС-Перник № 600 от 2013 г. по адм.д. № 

839/2013 г., за жилищен имот на  И.Д.Г. на ул. Веслец 7 гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

81
В изпълнение на решение на АС-Перник № 318 от 2013 г. по адм.д. № 

456/2013 г., за жилищен имот на  С.Д.И. на ул. Г. Димитров 22 с. Мещица
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

82

В изпълнение на решение на АС-Перник № 396 от 2013 г. по адм.д. № 

897/2013 г., за жилищен имот на  С.П.И. на ул. Г.С.Раковски 29 ет.1 с. 

Богданов дол

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

83

В изпълнение на решение на АС-Перник № 459 от 2014 г. по адм.д. № 

314/2014 г., за жилищен имот на  И.И.М., Б.К.И. на ул. Еделвайс 1 с. Черна 

гора

ОТКАЗ
Сградата е укрепена с метална конструкция, преди да се случи 

земетресението. Няма заповед за премахване или укрепване на сградата.

84
В изпълнение на решение на АС-Перник № 135 от 2014 г. по адм.д. № 

1356/2013 г., за жилищен имот на  И.Г.Г. на ул. Й. Николова 27 с. Мещица
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

85
В изпълнение на решение на АС-Перник № 72 от 2014 г. по адм.д. № 

1235/2013 г., за жилищен имот на  И.Р.И. на ул. Каблешков 30 с. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

86
В изпълнение на решение на ВАС 5491 525 от 2013 г. по адм.д. № 345/2013 

г., за жилищен имот на  А.Й.С. на ул. "Калинин" 12, гр. Перник, кв. "Изток" 
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

87
В изпълнение на решение на АС-Перник № 394 от 2013 г. по адм.д. № 

368/2013 г., за жилищен имот на  А.И.В. на ул. "Китка" 12, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

88

В изпълнение на решение на АС-Перник № 850 от 2013 г. по адм.д. № 

850/2013 г., за жилищен имот на  К.С.М. на ул. "Княз Борис І-ви" 10,  гр. 

Батановци

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

10
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89

В изпълнение на решение на АС-Перник № 245 от 2013 г. по адм.д. № 

425/2013 г., за жилищен имот на  Ж.Д.В. на ул. "Колуница" 17, гр. Перник, 

кв. "Калкас"

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

90

В изпълнение на решение на АС-Перник № 215 от 2013 г. по адм.д. № 

458/2013 г., за жилищен имот на  А.Е.П. на ул. "Коста Тричков" 41, гр. 

Батановци

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

91

В изпълнение на решение на АС-Перник № 464 от 2013 г. по адм.д. № 

804/2013 г., за жилищен имот на  К.Й.Г. на ул. "Коста Тричков" 6, гр. 

Батановци

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

92

В изпълнение на решение на АС-Перник № 400 от 2014 г. по адм.д. № 

220/2014 г., за жилищен имот на  И.К.М. на ул. "Коста Тричков" 9, гр. 

Батановци

ОТКАЗ

Жилището е с площ 114 кв.м и дан.оценка 1801 лв. Вещната стойност е 

определена неправилно! ЗП е 72 кв.м. Няма издадена заповед за 

премахване.

93

В изпълнение на решение на АС-Перник № 66 от 2015 г. по адм.д. № 

789/2014 г., за жилищен имот на  М.Б.М. на ул. "Кракра ", бл.30, вх.В, ап.36, 

гр. Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

94
В изпълнение на решение на АС-Перник № 318 от 2014 г. по адм.д. № 

937/2013 г., за жилищен имот на  М.Й.Д. на ул. "Люлин" 173, гр. Перник
ОТКАЗ

Предоставената помощ осигурява минимално необходимите условия. Има 

данни за незаконно строителство. Няма основание за допълнителна помощ - 

чл.6, ал.3 от ЗНО, чл.26, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 

МКВПМС

95
В изпълнение на решение на АС-Перник № 211 от 2013 г. по адм.д. № 

469/2013 г., за жилищен имот на  П.Г.Н. на ул. "Младост" 6, гр. Батановци
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

96
В изпълнение на решение на АС-Перник № 242 от 2013 г. по адм.д. № 

372/2013 г., за жилищен имот на  И.М.П. на ул. "Н. Карев" 14, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

97
В изпълнение на решение на АС-Перник № 244 от 2013 г. по адм.д. № 

297/2013 г., за жилищен имот на  Б.И.Н. на ул. "Н. Козлев" 23, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

11
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98

В изпълнение на решение на АС-Перник № 270 от 2014 г. по адм.д. № 

967/2013 г., за жилищен имот на  Д.А.Д. и Р.Т.Д. на ул. "Нови пазар" 48, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

99

В изпълнение на решение на АС-Перник № 149 от 2014 г. по адм.д. № 

1039/2013 г., за жилищен имот на  П.М.С. на ул. "Огоста" 6, гр. Перник, кв. 

"Бела вода"

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

100

В изпълнение на решение на АС-Перник № 763 от 2013 г. по адм.д. № 

1242/2013 г., за жилищен имот на  М.Е.М. на ул. "Околовръстен път" 61, с. 

Расник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

101

В изпълнение на решение на АС-Перник № 357 от 2013 г. по адм.д. № 

462/2013 г., за жилищен имот на  Л.С.Н. на ул. "Опълченска" 7, гр. Перник, 

кв. Църква

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

102
В изпълнение на решение на АС-Перник № 134 от 2014 г. по адм.д. № 

1386/2013 г., за жилищна сграда на ул. "Отец Паисий", бл.39, гр. Перник
ОТКАЗ

Не е необходимо изготвяне на проект. Не са предписани СМР за укрепване 

на строителната конструкция. Не са извършени необходимите действия по 

реда на чл.49 от ЗУЕС за доказване необходимостта от неотложен ремонт. 

103
В изпълнение на решение на АС-Перник № 546 от 2013 г. по адм.д. № 

577/2013 г., за жилищен имот на  Б.К.Б. на ул. "Палма" 67, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

104
В изпълнение на решение на АС-Перник № 584 от 2014 г. по адм.д. № 

527/2014 г., за жилищен имот на  С.П.К. на ул. "Пирин" 11, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

105
В изпълнение на решение на АС-Перник № 195 от 2013 г. по адм.д. № 

711/2013 г., за жилищен имот на  Б.Й.Л. на ул. "Р. Янков" 5, с. Рударци
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

106

В изпълнение на решение на АС-Перник № 333 от 2013 г. по адм.д. № 

855/2013 г., за жилищен имот на  М.Д.К. на ул. "Раковски" 15, с. Богданов 

дол

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

12
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107

В изпълнение на решение на АС-Перник № 203 от 2013 г. по адм.д. № 

239/2013 г., за жилищен имот на  М.П.С. на ул. "Р. Димитров" 66, вх.В, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

108

В изпълнение на решение на АС-Перник № 507 от 2014 г. по адм.д. № 

292/2014 г., за жилищен имот на  К.Й.Т. на ул. "Р. Димитров",  бл.87, ап.72, 

гр. Перник

ОТКАЗ

Описаните щети са леки и отстраними с текущ ремонт. Сградата е годна за 

обитаване. Не се налага демонтаж на конструктивни елементи, укрепване 

или укрепване с вертикални и хоризонтални пояси. 

109

В изпълнение на решение на АС-Перник № 592 от 2014 г. по адм.д. № 

537/2014 г., за жилищен имот на  Б.И.Р. на ул. "Р. Димитров", бл.91, ап.79, 

гр. Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

110
В изпълнение на решение на АС-Перник № 570 от 2013 г. по адм.д. № 

286/2013 г., за жилищен имот на  В.Г.С. на ул. "Република" 46, гр. Перник
ОТКАЗ

Правоимащото лице е продало имота си. Съгласно чл.6, ал.3 от ЗНО 

приемането на оценката на вредите не е задължително 

111
В изпълнение на решение на АС-Перник № 633 от 2014 г. по адм.д. № 

590/2014 г., за жилищен имот на  С.К.С. на ул. "Рила" 33, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

112

В изпълнение на решение на АС-Перник № 523 от 2013 г. по адм.д. № 

287/2013 г., за жилищен имот на  Й.П.П. на ул. "Рилски езера" 13, гр. 

Перник

ОТКАЗ

Разходите за укрепване - нищожни. Довършителните работи, които по 

същество представляват текущ ремонт са 86% от оценката на вредите. ВП е 

достатъчна за заздравяване на жилището и покриване на част от р-дите за 

текущя ремонт. Съгласно чл.6, ал.3 от ЗНО приемането на оценката на 

щетите не е задължително

113
В изпълнение на решение на АС-Перник № 446 от 2013 г. по адм.д. № 

426/2013 г., за жилищен имот на  В.И.М. на ул. "Русе" 58, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

114
В изпълнение на решение на АС-Перник № 716 от 2013 г. по адм.д. № 

1137/2013 г., за жилищен имот на  С.М.Б. на ул. "Самоков" 15, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

13
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В изпълнение на решение на АС-Перник № 779 от 2013 г. по адм.д. № 

347/2013 г., за жилищен имот на  Б.Г.С. на ул. "Св. Иван Рилски", бл.1, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

116

В изпълнение на решение на АС-Перник № 143 от 2013 г. по адм.д. № 

170/2013 г., за жилищен имот на  В.А.В. на ул. "Секул Крумов" 63, с. 

Витановци

ОТКАЗ Стойността на укрепването не е доказана с проект

117

В изпълнение на решение на АС-Перник № 217 от 2014 г. по адм.д. № 

1323/2013 г., за жилищен имот на  Р.П.А. на ул. "Симеоновград", бл.20, 

вх.Б, ап.10, гр. Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

118
В изпълнение на решение на АС-Перник № 560 от 2014 г. по адм.д. № 

478/2014 г., за жилищен имот на  И.Н.Д. на ул. "Средец" 10, ет.2, гр. Перник
ОТКАЗ

Съгласно оценката на вредите за укрепване на сградата - груб строеж сумата 

на разходите е 8198 лв., и за проект - 1500 лв. или общо 9698 лв. Сумата е в 

размера на отпуснатата ВП. Препоръчаното укрепване на сградата, не е 

последвано от заповед, която да задължава собствениците да я укрепят.   

Съгласно чл.6, ал.3 на ЗНО приемането на оценката не е задължително.

119
В изпълнение на решение на АС-Перник № 303 от 2014 г. по адм.д. № 

998/2013 г., за жилищен имот на  К.Н.М. на ул. "Ст. Заимов" 18, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

120
В изпълнение на решение на АС-Перник № 457 от 2013 г. по адм.д. № 

726/2013 г., за жилищен имот на  В.Г.С. на ул. "Ст. Заимов" 82, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

121

В изпълнение на решение на АС-Перник № 442 от 2013 г. по адм.д. № 

688/2013 г., за жилищен имот на  Р.А.Я. на ул. "Ст. Караджа" 5, гр. 

Батановци

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 
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В изпълнение на решение на АС-Перник № 613 от 2013 г. по адм.д. № 

1161/2013 г., за жилищен имот на  Е.Т.Й. на кв. "Тева", бл.89, вх.А, ап.12, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

14
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В изпълнение на решение на АС-Перник № 324 от 2013 г. по адм.д. № 

814/2013 г., за жилищен имот на  В.Н.И. на ул. "Физкултурна" 12 Б, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

124

В изпълнение на решение на АС-Перник № 400 от 2013 г. по адм.д. № 

825/2013 г., за жилищен имот на  А.К.Б. на ул. "Черноризец храбър" 16, гр. 

Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

125
В изпълнение на решение на АС-Перник № 469 от 2013 г. по адм.д. № 

891/2013 г., за жилищен имот на  М.К.М. на ул. "Шумен" 4, гр. Перник
ОТКАЗ

Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 
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В изпълнение на решение на АС-Перник № 31 от 2015 г. по адм.д. № 

790/2014 г., за жилищен имот на  В.К.Й. на ул. "Юри Гагарин", бл.31, вх.Е, 

гр. Перник

ОТКАЗ
Дадени са само препоръки за обследване на сградата (1850 лв. ) и за 

укрепване с шайби по проект (27887 лв.), какъвто не е представен 
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В изпълнение на решение на АС-Перник № 692 от 2013 г. по адм.д. № 

1262/2013 г., за жилищен имот на  Л.Х.З. на ул. "Юри Гагарин", бл.8, вх.В, 

гр. Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 

128

В изпълнение на решение на АС-Перник № 263 от 2013 г. по адм.д. № 

670/2013 г., за жилищен имот на  М.М.М. на ул. "Юри Гагарин",  бл.34, 

ап.107, гр. Перник

ОТКАЗ
Описаните повреди на жилищата са оценени като слаби и за тяхното 

остраняване е достатъчно изпълнението на текущ ремонт 
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