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Български2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат весела василева

Разпределяне на дължими 
разноски в етажна собственост

СТАЖ В ДРУГА ДЪРЖАВА - 
ЧЛЕНКА НА ЕС

Внукът ми работи година и половина в известна 
испанска фирма, след което се завърна в България. 
Какви документи са необходими от фирмата, за да 
може той да удостовери трудовия си стаж при из-
числяване на бъдещата му пенсия?

Т. рОТЕрМЕл, софия

В отношенията си в облас-
тта на социалното осигурява-
не с държавите - членки на ЕС, и някои други дър-
жави от Европа Република България прилага Регла-
мент №833/2004 г. и Регламент №987/2009 г.

Когато български гражданин с постоянен ад-
рес на територията на страната има стаж, поло-
жен в друга държава, подаде заявление за отпус-

кане на пенсия, той може да направи това само с 
осигурителния стаж от България. Ако български-
ят стаж е достатъчен за придобиване на право-
то, размерът на пенсията се изчислява съгласно 
разпоредбите на КСО. Ако обаче стажът в Бъл-
гария е недостатъчен, се изчаква потвърждава-
не на осигурителния стаж в другата държава от 
съответния институт. 

При подаване на заявле-
ние за отпускане на пенсия 
освен документите от Бъл-
гария се прилагат и форму-

ляри за удостоверяване на стажа в чужбина. Те мо-
гат да се изтеглят от страницата на НОИ в интернет 
или да се получат на гише в съответното  терито-
риално поделение на института. 

Отговора подготви  
илонна БОгДаНОВа

ПиТАТЕ Ни

В многоетажен блок при 
подмяна на прозорците  на 
стълбищните площадки 
как се разпределя дължи-
мата сума – според инди-
видуалния коефициент на 
всеки собственик или по-
равно между всички соб-
ственици?
 иван каМЕНОВ, софия

Отговор на вашия въ-
прос ще намерите в раз-
поредбите на Закона за уп-
равление на етажната соб-
ственост (ЗУЕС) – глава чет-
върта „Ремонт, обновява-
не и поддържане на общи-
те части" – чл. 48, 49, и в до-
пълнителните разпоредби 
на закона – точки 8 и 9.

В случая най-напред 
трябва да си изясните от 
какъв ремонт се нуждае 
сградата -  обновяване, ре-
конструкция и преустрой-
ство на общите части или 
др., тъй като това определя 
и начина на разпределяне 
на разноските. Обърнете 
внимание: в допълнител-
ните разпоредби на закона 
е разграничено съдържа-
нието на понятията „необ-
ходим ремонт” и „неотло-
жен ремонт”. В чл. 48 под-

робно са описани проце-
дурата и действията, кои-
то следва да спазвате в из-
пълнение на решението на 
общото събрание.

Въпросът ви се отнася 
до прозорците на стъл-
бищните площадки, които 
безспорно са общи час-
ти на сградата. Чл. 48, ал. 
3 гласи: „Разходите за ре-
монт, обновяване, рекон-
струкция и преустройство 
на общите части, за кои-
то има прието решение на 

общото събрание на соб-
ствениците, се разпреде-
лят между собствениците 
на самостоятелни обекти 
съразмерно с притежава-
ните от тях идеални части 
от общите части на сгра-
дата.” А ал. 8: „За поддър-
жане на общите части на 

етажната 
собстве-
ност соб-
с т в е н и -
ците, ползвателите и оби-
тателите на самостоятел-
ни обекти правят ежеме-
сечни вноски в размер, оп-
ределен в правилника за 
вътрешния ред, или с ре-
шение на общото събра-
ние.” Законът предвижда 
при наложителен ремонт 
и възможност за парично 
подпомагане от общината.

В заключение обръщам 
внимание, че не бива да се 
забравя, че общото събра-
ние на етажната собстве-
ност трябва да вземе ре-
шение за извършване на 
ремонта, кой ще сключи 
договор с изпълнителя, 
ще ръководи и наблюда-
ва неговото изпълнение 
и осигуряването на необ-
ходимите средства, както 
и други възникнали про-
блеми. Без предварително 
решение на общото събра-
ние, последвано от прие-
мане на отчет за изпълне-
ние, всички ваши дейст-
вия ще бъдат незаконосъ-
образни. 

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Гърция блокира пенсии на българи

Собственица съм на 
втори етаж от 4-ет-
ажна къща. Цименто-
вата площадка – двор-
че, 2 стаи на партера 
и таванът са разпреде-
лени между останалите 
собственици. В какви ре-
монти съм задължена да 
участвам?   

Мария гЕОргиЕВа,  
В. Търново

Отговора си ще изгра-
дя само върху информа-
цията във вашето писмо, 
която не е достатъчна за 
точен отговор. Пишете, 

Разходи за ремонти при съсобственост
че циментовата площад-
ка, двете стаи в партера 
и таванът по документи 
са собственост на оста-
налите собственици. Аз 
го приемам, въпреки че 
това е в противоречие 
с разпоредбите на Зако-
на за собствеността (ЗС). 

Ако приемем тази хи-
потеза, тогава вие сте съ-
собственик само на об-
щите части от двора (ако 
има такъв извън вписа-
ната от вас циментова 
площадка), на основи-
те на къщата, външни-

те стени на сградата и 
покрива.

Като приемаме това 
за истина, общи части 
остават само основите, 
външните стени, покри-
вът. Тогава сте задъл-
жена да заплащате раз-
ходите, направени само 
за вашата идеална част 
от общата собственост. 
Това означава, че трябва 
да потърсите човек, кой-
то разбира и може да из-
числи притежаваната от 
вас идеална част от мяс-
тото и сградата. 

Стотици българи с години без успех 
се опитват да получат документите си за 
пенсия от Гърция. Това е най-често сре-
щаният проблем, за чието разрешаване 
сънародниците ни търсят междуведом-
ствения център СОЛВИТ. Неговият офис 
се намира в сградата на Министерския 
съвет. Задачата му е да помага в разре-
шаването на казуси, възникнали с бълга-
ри в държави от ЕС и Европейската ико-
номическа зона.

Проблемът с Гърция се отнася най-ве-
че за българи, които са работили и в две-
те страни и не им достига стаж за българ-
ска пенсия. Към стажа си у нас българите 
имат право да прибавят и годините, през 
които са работили в Гърция. Въпреки че 
са подали документите си, нашенци чакат 
дълго потвърждението от гръцка страна, 
а през това време не получават доход.

Някои чакат от 2007 г.
Центърът приема сигнали на българи 

с проблеми с администрацията на дру-
га държава. Служителите му проверяват 
сигнала, събират всички необходими до-
кументи и се обръщат към СОЛВИТ цен-
търа в държавата, породила проблема. 
Нашите специалисти трябва да убедят 

колегите си, че има нарушение, и те да 
се заемат с администрацията на своята 
държава. Гръцкият СОЛВИТ център оба-
че е спрял да отговаря поради струк-
турен проблем в самата държава. Зато-
ва Европейската комисия е препоръча-
ла потърпевшите българи да изпращат 
жалбите си до нея. Най-големият осигу-
рителен институт в Гърция ИКА промени 
разпоредбите си за даване на пенсии за 
чужденци. Целта е опазване на осигури-
телната система и отпускане на пенсии 
само на хора с реални права. Причина-
та - много възрастни, основно от Бълга-
рия и Румъния, работели по година и по-
ловина в Гърция и след това получавали 
минималната пенсия, която заедно с до-
бавките надхвърля 700 евро.

Като цяло социалните проблеми са но-
мер едно за българския СОЛВИТ център. 
Хора, работили в Испания, често не мо-
гат да получат обезщетение за безрабо-
тица след завръщането си у нас, защото 
им се бави формулярът за осигурителен 
стаж. Проблемът донякъде е в самото ев-
ропейско законодателство, защото няма 
определен срок - пише само “разумен”.

георги аНгЕлОВ

От стр. 1
„Предлаганият от упра-

вляващите метод няма да 
оцени по никакви крите-
рии изоставането на до-
ходите в тези близо 4 го-
дини. Това е крайно не-
справедлив начин на ин-
дексиране, който ще още-
ти пенсионираните през 
2009, 2010 и през 2012 г.”, 
отбеляза още депутатът 
от левицата. Горов при-
помни факта, че за трите 
години, през които не са 
осъвременявани пенсии-
те, инфлацията надхвър-
ля 12%, а предлаганото 
увеличение няма да по-
крие дори нея.

Според Димитър Горов 
правителството продъл-
жава да заблуждава бъл-
гарите, като отчита ръст 
на средната работна за-

плата и 
средния 
доход на 
п е н с и -
о н е р и -
те. „Това 
обаче се 
с л у ч в а 
не защо-
то рязко 
сте уве-
л и ч и -
ли до-
х о д и т е 
на българите, а защото 
в системата останаха хо-
ра с големи доходи, с ви-
сше образование и с по-
висока производителност 
на труда. Безработицата 
сред младите хора обаче 
надхвърля 30 процента”, 
каза още Горов, разкри-
вайки манипулациите на 
управляващите.

„Имаме остра нужда от 
мерки в икономическия 
сектор, които да създадат 
заетост, възможности хо-
рата да работят, да пла-
щат осигуровки и оттам 
системата да работи нор-
мално. Надявам се упра-
вляващото мнозинство да 
се вслуша в предложени-
ята на ПГКБ поне в част-
та за пенсиите, които да 
бъдат увеличени в рамки-
те поне на тези три годи-
ни инфлация”, обърна се 
към управляващите още 
Димитър Горов.

„Не забравяйте, че зад 
всички предлагани от вас 
цифри, заради които бър-
зате да натиснете копче-
тата, седят живи хора.” 
Това заяви депутатът от 
ПГКБ Валентина Богда-
нова, след като НС прие 
бюджета на Държавно-
то обществено осигуря-
ване. Според нея депу-
татите дължат редица от-
говори на всички българ-
ски граждани. „На младите 
майки, които ще получа-
ват обезщетения по-малко 
от границата на бедността. 
На огромната част от бъл-
гарските семейства, кои-
то живеят около граница-
та на бедността. На деца-
та и на пенсионерите. На 
всички тях!”, каза още Ва-
лентина Богданова.

с гласовете на мно-
зинството бюджетът 
за 2013 г. бе приет без 
особени промени.

Депутатите са ни Длъжници

Жейно ЖеЙНОв


