
 
 

 

 

Протокол 

 

 от среща с управители на етажна собственост и собственици на 

търговски обекти във връзка с обсъждане  

на конструктивно становище за укрепване на бл. „Свобода“ 2 

 
Дата: 4 декември 2015 г.,  

Начален час: 14.00 часа 

Място: малка заседателна зала на Община гр. Добрич 

 

 

Срещата  откри арх. Боян Коларов, Заместник-кмет "Устройство на територията"  

 

арх. Боян Коларов: Ситуацията е оценена на предаварийна, за съжаление тя е оценена 

като такава още преди 2-3 години, заради което на хората може да им се струва, че 

никога няма да стане аварийна, но ние не можем да разчитаме на това.Проблемът  

вероятно е в недоброто изпълнение на  балконите при строителство на блока. 

Ситуацията е такава, че всеки момент може някой балкон да падне. Парапетите са 

отделен проблем, сега си говорим за балконите като конструктивни елементи на сграда.  

Според закона сградата си има собственици, и пак според закона те трябва да се грижат 

за собствеността си, което означава, че от законова гледна точка никоя администрация 

няма лостовете да свърши или плати работата.  Ако администрацията трябва да си 

измие ръцете трябва да Ви напише предписание до два месеца вие да си решите 

проблема или да имате план за решаването му. От друга страна сградата има много 

собственици, които имат не само жилищни, но и търговски помещения. 

Идеята на нашия екип е общината с административния си капацитет  доколкото може 

да помогне на собствениците, да се намерят пари за проекти, а след това и за конкретни 

действия, за да имаме безопасен блок „Свобода“. 

Камарата на инженерите имат становище, вече са направили предварителен  оглед, 

поискан от част от собствениците.   

Ето как  изглежда нашата представа за решаването на проблема. Изхождаме от крайния 

вариант, който предвижда балконите да бъдат отрязани, на тяхно място да се изградят 

нови по друга технология, а не като старите конзолни балкони. Трябва да се вземе 

решение за цялостно решаване на  проблема. 

 

арх.Боряна Станчева: Трябва да има цялостно конструктивно обследване на целия 

блок. 

 

арх. Боян Коларов: Камарата на инженерите е направила своето становище на база 

оглед на няколко балкона, които са в най-лошо състояние. Тръгнем ли към решаване на 

проблема, ще се вземе единно решение за целя блок. Трябва да се влезе във всеки 

апартамент, да се направи оглед на всяка тереса.  

Ние предлагаме - Камарата на инженерите да изработи и даде в общината един детайл 

за изработка на временни навеси/ стоманени конструкции/, които магазините 

приоритетно от южната страна да сложат пред магазините, с които да защитят 

влизащите в търговските обекти  от падащи предмети. Камарата на инженерите като ни 



 
 

 

даде този детайл, ние ще го предоставим на собствениците на обекти, с предписание да 

си го изработят със собствени средства и да го сложат пред входовете. Пак камата на 

инженерите да изработи проект за изрязване, събаряне на балконите, защото това става 

с проект. Той включва част ,която е конструктивното решение, част как точно 

оперативно да се извърши рязането и как точно докато това става ще се обезопаси 

обекта. До тук Камарата на инженерите е декларирала, че ще извърши тези действия 

безплатно. Междувременно ние като администрация, подкрепени обаче от всички 

собственици ще напишем писмо до Междуведомствената комисия по бедствия и 

аварии. Целта ни е със становището на инженерите и със съгласието на собствениците, 

ние като администрация да поискаме първите пари, които са необходи за събаряне на 

балконите. В момента нямаме проект за събаряне, но искаме предварително да внесем 

това писмо, за да получим точни указания какво е необходимо да се приложи, за да се 

получат средства за събарянето, тъй като ситуацията вече е обявена като предаварийна. 

Едва след това ще се прави проект за това как ще изглежда сградата след събарянето. 

Като общинска администрация ние ще съдействаме за една по-разумна цена за направа 

на проекти. Когато такъв бъде изработен и одобрен от Вас като собственици, ние като 

администрация ще съдействаме за кандидатстване пред различни програми, 

национални и европейски, за финансиране. Не може да се разчита, че за всичко ще се 

намери безплатно финансиране, затова вие като собственици трябва да имате готовност 

да се включите, за да се реши проблема.  

Живеенето вътре в апартаментите не е застрашено, ако аз бях собственик на апартамент 

в този блок не бих излизал на балкона, но живеенето вътре не е опасно. Опасно обаче е 

преминаването покрай блока и влизането и излизането в търговските обекти. Ако 

тръгне да пада един балкон, той ще повлече и други. Единственото законово защитено 

решение ние да евакуираме целия партерен етаж, защото ако човек е вътре в блока 

нищо няма да му стане, но ако преминава покрай блока или влиза или излиза безспорно 

ще пострада. 

 

Галина Русева: Ще направим тунелчета, извинете. Защо да плащаме от партера, за 

балкони които нямат отношение към партера? 

 

арх. Боян Коларов:  Общината няма нито законово основание да плати каквото и да 

било, нито има откъде да вземе пари. Единственото което може да направим е да 

кандидатстваме пред различни институции, а вие като собственици да се включите като 

съфинансиране. Тази първа среща е да обсъдем как ние си представяме пътя за 

постигане  на целта. Ще направим толкова срещи колкото е необходими, за са стигнем 

до решение. 

Изграждането на една конструкция пред сградата, ще увеличи пространството пред 

търговските обекти, и може да се ползва от тях. Това може да е стимул те да се включат 

във финансирането. 

 

Собственик: 2001 година се прави укрепване, направиха се земетръсни шайби за втори 

път, целият блок е опасан в земетръсни шайби. Искам да питам плочата цяла ли е? 

Преди години комисия обследва и констатира, само че перилата са опасни, не се 

произнесоха че балконите са толкова опасни. Не разбирам за каква деформация става 

въпрос. 

 



 
 

 

Галина Русева: Ние сме големи собственици на партерния етаж, как ще поемем 

толкова голям разход, като нямаме касателство към балконите. Банката е една една 

тромава систевма, аз ще ги информирам, но не може да се очаква, че ще поемем по-

голяма част от разходите.  

арх. Боян Коларов: Общината ще бъде солидарна към всички собственици, ще 

кандидатстваме пред различни институции и програми, но трябва съучастие, На 

собствеците на партерните етажи трябва да им ясно, че само техните клиенти са пряко 

застрашени.  

 

Галина Русева :Там минават и случайни хора, не само клиенти 

 

арх. Боян Коларов: Ако бъде опасана сградата с един шнур, и не се допуска 

преминаване на 13 метра ще пострадат само търговските обекти, но не и живеещите в 

блока. Само това искам да кажа, всички са собственицити, всички трябва да се включат. 

Ето го становището на камарата на инженерите, ситуацията е обявена като 

предаварийна. 

 

Собственик: Има много апартаменти, те не са проверили всички апартаменти.Трябва 

да се огледа всичко. 

 

арх. Боян Коларов:  Каквото и да решим да правим, трябва да стане със съгласието на 

всички собственици. Още в началото ви казах, че Камарата на инженерите ще направи 

пълно обследване и становище. Трябва да се направи пълно обследване. 

 

Собственик: Какво ще правим с климатиците, къде ще се оттича водата? 

 

арх. Боян Коларов: В момента не мога да ви отговоря на този въпрос. Мога само да ви 

попитам кой ви е разрешели да поставите там климатик. Ще възникнат много въпроси, 

Това, което предстои да се направи е един тежък, неприятен и мръсен процес. Ще 

изникнат много  по-сложни въпроси, изискващи трудни отговори. Сега дори не знаем 

колко ще продължи този процес. Но до там ще се стигне само ако има пълно съгласие 

на собствениците да се върви в една посока. Ако  това не стане и не започнем нещо, ще 

се стигне до момента, който за пореден път Ви казвам, не искам да се стигне- 

евакуиране на сградата, затова инициирах и тази среща.  

 

арх.Боряна Станчева: НСОРБ е повдигнало въпроса пред МРРБ за сгради с 

конструктивни проблеми, които да бъдат включени в програми за санирине. Досега 

обаче не се е стигнало до конкретно решение. Трябва да има 100% съгласие на 

собствениците, да се регистрира юридическо лице. Може да направим някакви 

заграждения, които да не стряскат хората, но да се обезопаси. Да не се стига до 

колективна безотговорност и после да се търси кой е виновен. Задължително трябва 

пълно обследване и да се прецени къде е необходимо да се прави нещо и какво да е.  

 

Собственик: Общината може ли да съдейства за обследване? 

арх. Боян Коларов: Водихме разговори с Камарата на инженерите и те поеха 

ангажимент да го направят безплатно. 

 



 
 

 

 Янко Радев: Огледали сме само най-пострадалите балкони, ще направим пълно 

обследване. Ние сме направили огледа само там където са ни извикали. Сега вече всеки 

съобразно своята отговорност трябва да вземе решение. Общината макар да няма 

собственост ще съдейства. Сградата няма нужда да се евакуира, достатъчно е само да се 

запечатат прозорци и врати да не се излиза на балконите.  

 

Собственик: Как ще намерим собствениците на апартаменти, които са в чужбина? 

 

арх. Боян Коларов: Общината ще съдейства чрез ГРОН си да се намерят хора, близки 

на собствениците. 

 

Янко Радев: В белите държави конзолните балкони просто се премахват. Така е 

процедирано и в Германия при саниране за енергийна ефективност. Примерите за това 

са много. 

 

арх. Боян Коларов: Имаме доброто желание да сме отговорни хора  и с нашия 

административен капацитет да помогнем. Г-н Радев предложете график. Ако искате да 

започнем вход по вход за обследването.  

 

Янко Радев: Редно е влезем на всякъде.  

 

арх. Боян Коларов: Ние трябва да можем максимално добре сме подготвени, да се 

подготвят всички документи. Има ли някой от входовете който може да реагира 

веднага и да започне обследването? Да се направи връзката с Радев и да започне от 

идната седмица, след като той говори с колегите си. Домоуправителите да дадат 

административните адреси и имена на последните собственици, за да се търсят 

собственици или пълномощници.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Срещата приключи в 16.00 часа  

 

 

 


