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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 

 

 

 

 

З А К О Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за защита при 

бедствия 

 

 
(Обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41 и 113 от 

2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., 

бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 

от  2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) 

 
 

 

§ 1. В чл. 34 се създават  т. 9 и 10: 

„9. вземe мерки за предпазване на имуществото си от 

вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да 

спазва предписанията на компетентните органи за отстраняване 

на източниците на опасност за причиняване на вреди; 

10. допуска оправомощените длъжностни лица за 

извършване на съответните оценки, социални анкети и др., 

необходими във връзка с оценката и предоставянето на помощта 

по чл. 33, ал. 1, т. 4.” 

§ 2. В чл. 55  ал. 3 се изменя така: 

„(3) Възстановителната помощ се предоставя на 

физически лица  при необходимост от основен ремонт на жилищата 

им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, 

определени в правилника по чл. 54, ал. 6, наличието на които 

се установява въз основа на анкета, извършена от органите на 

Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се 

предоставя при условия и по ред, определени с правилника по 

чл. 54, ал. 6, и не може да превишава стойността на данъчната 

оценка на жилището.”  

§ 3. В чл. 65, ал. 2, т. 9 накрая се добавя „и оказва 

съдействие на органите на Агенцията за социално подпомагане 

при извършване на анкетата по чл. 55, ал. 3“. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

apis://Base=NORM&DocCode=4064810088&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=4064811039&Type=201/


 

 

 

мб-ЦД  502-01-30.RTF 

2 

 

§ 4.  Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. 

 

 

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на 

……………..…... 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на 

Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

      (Цецка Цачева) 
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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

защита при бедствия 

 
 

С предложените промени се предлага нова концепция за 

подпомагане от страна на държавата на някои категории граждани 

в преодоляването на имуществени щети, причинени от бедствия, 

като се въвежда нов вид механизъм за подпомагане за тези лица, 

които със собствени финансови средства не могат да се погрижат 

за застраховането на собствеността си за последици от 

бедствия. 

Законопроектът предвижда след настъпване на 

неблагоприятно събитие, свързано с бедствие, държавата чрез 

своите органи - Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет и Агенцията за социално 

подпомагане (АСП), да прецени  доколко е настъпило увреждане 

или щета върху собствеността на лицето, което не може със 

собствени средства да застрахова имота си. Агенцията за 

социално подпомагане чрез своите структури ще преценява кои 

лица трябва да бъдат подпомогнати чрез индивидуална преценка 

за това, доколко лицето не е могло заради социалния и 

икономическия си статус да застрахова само имуществото си 

срещу съответния риск. Средствата от централния бюджет през 

бюджета на Министерството на труда и социалната политика, 

съответно АСП, ще достигат до хората, които имат нужда от 

подпомагане при бедствия. 

За да се получи помощ, трябва да са спазени всички 

изисквания на Закона за устройство на територията по отношение 

на съответния имот, тъй като конструктивните изменения в някои 

сгради биха могли да доведат до много по-голяма уязвимост при 

природни бедствия за такива имоти, които не отговарят на 

изискванията на закона и другите приложими към строителството 

на сгради нормативи. Предоставяното от държавата подпомагане 

ще бъде до размера на данъчната оценка на съответните имоти. 

По този начин ще се създаде и стимул за местните власти да не 

поддържат необосновано ниски данъчни оценки на недвижимите 

имоти. 

Неусвоените средства за тази цел за съответната година 

ще се разчитат за следващата, без да се променя тяхното 

предназначение. 

Не се променя принципът, че застраховането на личното 

имущество трябва да бъде доброволно, но положителен косвен 

ефект от предлаганите промени е да се стимулира сключването на 

застраховки и подобряването на застрахователната култура на 

гражданите. 

Предлаганият модел за подпомагане на пострадалите от 

бедствия ще допринесе за повишаване ролята на презентативната 

дейност, свързана с намаляването на риска от бедствия. 
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Предлаганите промени прецизират правомощията на всички 

участници в този процес и ще бъдат доразвити в Правилника за 

организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Томислав Дончев) 
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