
 

ОТЧЕТ 

за дейността на Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в 
България „Достоен дом“, за периода 2014 - 2016 г. 

 

Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България 
„Достоен дом“ вече три години работи целенасочено за създаването на адекватна 
жилищна стратегическа и нормативна рамка в страната. Коалицията е неформално 
обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за 
осигуряване на по-добри жилищни условия в страната. Тя бе инициирана от Фондация 
„Подслон за човечеството“ (Habitat for Humanity Bulgaria), на учредителен форум в края 
на месец януари 2014 г. и от тогава работи активно и набира нови привърженици и 
членове. Към момента в коалицията участват 32 организации – неправителствени 
организации, браншови и професионални асоциации, водещи компании в строителния 
сектор, общини. В допълнение на това, със статут на наблюдатели в работата на 
коалицията участват Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Съюза на 
архитектите в България (САБ).  

Коалицията определи три основни направления в своята работа през отчетния 
период: 1) Да допринесе за разработване на нова Национална  жилищна стратегия; 2) 
Да подпомогне  процеса на повишаване на енергийната ефективност на жилищните 
сгради; 3) Да повлияе за подобряване жилищните условия на маргинализирани и 
уязвими групи в обществото. 

 

І. Работата на коалицията обобщена в цифри:  

 16 внесени писма с предложения за подобряване на жилищните политики и 
законодателството до Министерство на инвестиционното проектиране, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Националния 
съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. 

 Над 60 конкретни предложения за изменение на текстове в Закона за 
управление на етажната собственост, в Закона за устройство на територията и 
подзаконови нормативни актове: ПМС № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за 
приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради и методиката към нея, Плана за действие към 
Националната стратегията за интеграция на ромите. 

 Проведени близо 20 формални и неформални срещи на коалицията на 
национално и местно ниво, от които 4 официални работни срещи с 
представители на МРРБ на ниво ресорен заместник министър, съветник на 
министъра, директор на дирекция „Жилищна политика“. 

 Организиран съвместно с Хабитат България втори Национален жилищен форум. 

 Проведени 3 пресконференции на коалицията. 
ІІ. Информация за позициите защитавани от коалицията 

 Работната група на Коалицията за формулиране на позиции на национално 
ниво, разработи SWOT анализ на съществуващата жилищна ситуация в страната 
и предложи  визия за развитието на жилищната политика: 

 Жилищната политика трябва да осигурява за всички достъп до жилища с 
добро качество на обитаване. 



 

 Жилищната вкл. и социалната жилищна политика трябва да е част от 
интегриран подход, целящ стимулиране на личната отговорност и 
ангажимент на българските граждани, повишаване на квалификацията и 
образованието, стимулиране на работещите, както и намирането на 
постоянна работа на уязвимите социални групи.  

 Жилищната политика трябва да допринася за спиране на процесите на 
мигриране на населението в няколко големи града и  емигриране от 
страната. 

 Идентифицирана бе необходимостта от изготвяне на нова Национална 
жилищна стратегия, която да отрази промените в тази обществена сфера от 
2004 г. насам, както и необходимостта от разработване на нормативни 
документи за нейното прилагане, вкл. Жилищен кодекс. Това искане бе 
заявявано многократно с писма и на всички провеждани работни срещи с 
вземащи решения. 

 Разработени бяха предложения за промяна в механизмите по процедурата 
по Оперативна програма за регионално развитие за енергийна ефективност 
на жилищни сгради, а именно: 
 Управлението на програмата да се децентрализира и да се извършва на 

местно ниво. 
 Да се направят законови промени и да се наложи професионално 

управление на етажната собственост. Изборът на изпълнители за 
проектиране и строителство за енергийно обновяване на етажната 
собственост да е задължение на нает от етажната собственост 
професионален домоуправител или мениджър на проекта.  

 Да се повишат изискванията към качеството на СМР и критериите за 
постигнатите енергийни спестявания по програмата, като 
окончателното заплащане на изпълнените дейности се извършва след 
доказване на постигнатия резултат за енергийна ефективност на 
сградата. Нивото на грантовото съфинансиране да расте 
пропорционално на постигнатите енергийни спестявания. В програмата 
да се включат едно- и двуфамилни сгради, като е желателно да се 
предложат по-ниски нива на съфинансиране.  

 Да се създаде възможност разходите за СМР да се покриват в течение 
на времето от реално постигнатите парични спестявания вследствие на 
намаленото потребление на енергия на принципа „Pay as you save“. За 
тази цел следва да се опишат условията за поемане на първоначалната 
инвестиция от строителни фирми, доставчици на енергия, доставчици 
на строителни материали и технологии, специализирани компании за 
енергийни услуги или други заинтересовани страни, както и 
възможните схеми за изплащане въз основа на постигнатите 
спестявания.  

 Да се създаде възможност за преференциално финансиране от няколко 
банки и използване на механизма за гарантиране на кредити от 
Българска банка за развитие с цел допълнително поевтиняване цената 
на кредитите. 



 

От всички направени предложения по-горе единственото, което намери 
отражение в последвалата Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради, бе децентрализирането на програмата и 
прехвърлянето на нейното управление на общините. 

 По повод Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за 
приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради и методиката към нея, коалицията внесе 
серия от предложения с над 20 текстове за изменение. Същите бяха 
представяни на инициирани от нас работни срещи с експерти на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), 
дирекция „Жилищна политика“, като основните акценти в тях бяха: 
 

 Програмата да поставя по-високи цели за енергийна ефективност и да 
заложи постигане най-малко на клас на енергийно потребление на 
сградите В, вместо предвиденият по програмата клас С. 

 Избирането на изпълнител на СМР да не се извършва на база най-ниска 
цена, а на база икономически най-изгодна оферта, като в нея влизат 
критериите цена и срок за изпълнение, но също и критерий за качество, 
гарантиращо в най-пълна степен постигането на целите за енергийна 
ефективност и препоръките от техническото и енергийно обследване. 

 Да се разпишат от общините ясни критерии за подбор на жилищни 
сгради за обновяване, вкл. изискване сдружението на собствениците да 
има функциониращ Фонд „Ремонт и обновяване“, съгласно чл. 50 от 
ЗУЕС. 

 100% безвъзмездно финансиране с обществени средства на частни 
жилища не е здравословно за обществото и за икономиката и същото 
следва да е обвързано най-малкото със задължения на собствениците 
след приключване на санирането, като например: 

- Да заплащат отчисления в размера на спестената 
консумация на енергия (определено на база енергийен 
одит преди и след санирането на сградата) по текущи цени 
към държавен/общински фонд и/или към фонд на 
етажната собственост за поддържане на сградата; 
 

- Да бъде осигурено професионално управление на етажната 
собственост на санираните сгради. 

 Направени бяха предложения за изменения на Закона за управление на 
етажната собственост в повече от 25 негови разпоредби, с основни акценти 
върху: 
 Въвеждане на принципа за солидарна отговорност на собствениците за 

изпълнение на техните задължения; 
 Въвеждане на механизми за изпълнение на задължението за плащане на 

месечните вноски за покриване на разходите за управление и 
поддържане и за ремонт и обновяване, вкл. етажната собственост да 



 

може по чл. 418 от ГПК да поиска от съда да постанови незабавно 
изпълнение и да издаде изпълнителен лист. 

 Да се премахне дуализма на формите на управление на етажната 
собственост по чл. 9. Да остане само възможността ЕС да се управлява 
от Сдружение на собствениците, а не и от Общо събрание. 

 Да се синхронизира ЗУЕС със Закона за устройство на територията, по 
отношение на терминологията за ремонтите; 

 Да се въведат ефективни механизми за контрол от страна на общината 
на изпълнението на задълженията на Етажната собственост и 
отделните собственици. 

 С помощта на участието на Хабитат България в Националния съвет за 
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, коалицията направи 
предложения за изменения в Плана за действие за изпълнение на 
Националната стратегия за интеграция на ромите 2011-2020 г., в приоритет 
„Жилищни условия“. В тази връзка бяха направени и предложения за 
изменения на Закона за устройство на територията, така че да се гарантира 
улесняване на инвестиционния процес при строителство на жилищни сгради 
и възстановяване на възможността за узаконяване на жилища за 
задоволяване на остра жилищна нужда. В момента се работи по 
предложения за изменение на Закона за общинската собственост, в който да 
се даде ясен регламент за изграждане на социалните жилища от общините и 
облекчаване на процедурите при отстъпване право на строеж за 
задоволяване на остра жилищна нужда. 

 На 26 април 2016 г., Хабитат България съвместно с Коалиция „Достоен дом“ 
организира Вторият Национален жилищен форум, с подкрепата на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в 
партньорство с Винербергер България. Програмата на форума бе 
структурирана в 3 основни панела: 
 

- Жилищна политика; 
- Енергийна ефективност на жилищните сгради; 
- Жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи.  

 

Първата част на форума бе открита от Заместник Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, а панелът за жилищните условия 
на уязвими и маргинализирани групи започна с видео приветствие от Заместник 
Министър председателят и Председател на Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. По време на форума 
бяха подробно дискутирани вижданията на различните заинтересовани страни 
по основните въпроси на жилищната политика.  

 

      

Минчо Бенов, 

Директор, Хабитат България, 

Координатор, Коалиция „Достоен дом“ 


