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Статистика за жилищните условия на 

уязвими групи 

 
 

Показател Общо за 

страната 

Самоопределили 

се като роми 

Относителен дял на лицата живеещи в лоши 

жилищни условия 

10.4% 51.0% 

Тежест на разходите за жилища според 

състоянието на бедност 

14.4 % 23.6% 

Относителен дял на лицата, живеещи в 

пренаселено жилище 

39.5% 76.9% 

Относителен дял на лицата, живеещи в 

домакинство без тоалетна и баня вътре в 

жилището 

7.4% 34.7% 

Относителен дял на лицата в риск от бедност  

  

23.8% 66.2% 



Жилищна статистика, по данни от 

преброяването 2011г. 

Показател 

  

Стойност 

Брой жилища в страната 3 887 149 

Дял на жилищата построени до 1991 г. 82,9% 

    

Среден брой лица, живеещи в едно обитавано жилище 2,8 

Средна жилищна площ в обитаваните жилища на едно лице от 

населението, в кв.м. 

21,8 

Обществен жилищен фонд 2,4% 

Обитавани жилища 68,6% 

Необитавани жилища 31,4% 



Къде сме сега? 

 Едно от най-големите противоречия в жилищната система в страната е, че близо 

40% от населението живее в пренаселени жилища, а в същото време над 1,2 

милиона жилища са необитаеми.  

 

 82,9% от жилищата са на възраст над 30 години,. 

 

 Делът на обществения жилищен фонд е много нисък 2,4% и постоянно намалява,  

  

 Няма официална статистика за незаконните жилища в страната, но в проекта на 

Национална жилищна стратегия 2018-2030 г. те са оценени на над 200 000, предимно в 

квартали с преобладаващо ромско население.  

 

Жилищната бедност в България е концентрирана сред лицата, които се 

самоопределят като роми и за кварталите с преобладаващо ромско население са 

необходими целенасочени системни усилия от страна на националните и местни 

власти за тяхното устройствено планиране и осигуряване на базова инфраструктура.   
  

Нуждите на българските градове
за справяне със замърсяването

на въздуха

Резултати от анкетно проучване за КАВ на АСЕКОБ

7 април, 2022г.





План за действие на община Сливен за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 г.  

 Пo данни от преброяване 2011 г., в гр. Сливен 

са се самоопределили като роми 5666 лица, а 

според изследване на „Лекари на света“, 2021 

г., в кв. Надежда живеят 9650 души.  
 

 Само 10,8% от анкетираните домакинства в кв. 

Надежда имат документ за собственост на 

земята и жилището си. 
 

 96% от жителите декларират, че жилищата им 

са построени от тухли и с бетонна плоча, 1,7% 

са от тухли с гредоред и само 2,3% от къщите 

са кирпичени.  
 

 Над 40% от домакинствата в кв. Надежда са 

пренаселени, близо 90% от жилищата в с. 

Тополчане са пренаселени 

 

 

 

 



Стратегия за управление на общинската 

собственост до 2020 и нова до 2024 

ИЗВОДИ: Не е направена оценка на жилищните нужди и не са дадени решения за преодоляване 

на недостига на  социален жилищен фонд. 

 
Представителното социологическо проучване на Хабитат България от 2020 г. показва, че: 

 Само 5,3% от анкетираните в 

кв.“Надежда“ и 0,7% от тези в с. 

Тополчане са кандидатствали за 

общинско жилище. Никой от тях не е 

бил настанен в такова. 

 

 В същото време в пренаселени жилища 

живеят 87,9% от анкетираните в с. 

Тополчане и 41,4% от тези в кв. 

Надежда. 

 

 10,5% от анкетираните в кв. Надежда и 

39,4% от тези в Тополчане имат 

нагласа да кандидатстват, но не знаят 

какви документи са нужни. 



Какво искаме да постигнем в света? 

Глобална цел 1.4. „До 2030 г. да се осигури на всички мъже и жени, и по-

специално на бедните и уязвимите, да имат равни права на достъп до 

икономически ресурси, както и до базови услуги, собственост и контрол 

върху земята и други форми на собственост, наследство, природни ресурси 

и др., подходящи нови технологии и финансови услуги, включително 

микрофинансиране.“  

Индикатори за измерване на напредъка 1.4.1 Дял от населението, живеещо в 

домакинства с достъп до базови услуги; 1.4.2. Дял от цялото пълнолетно 

население със сигурни права върху земя, (а) със законно призната 

документация и (б), които възприемат правото си на земя като сигурна, по 

пол и вид на владение.  

Глобална цел 11.1. „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до 

адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се 

обновят гетата и бедните квартали.“ 

Индикатор за измерване на напредъка е: 11.1.1 Дял от градското население, 

живеещо в гета, неформални селища или неадекватно жилище. 



Какво искаме да постигнем в ЕС? 

Харта за основните права на Европейския Съюз, 

публикувана през 2016 г. в официалния вестник на ЕС, чл.34: 

С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, 

Съюзът признава и зачита правото на социална помощ и на 

помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно 

съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно 

средства според правилата, установени от правото на Съюза и от 

националните законодателства и практики.  

 

В Решението на ЕК за услугите от общ икономически интерес 

(УОИИ)  Социалното жилищно настаняване е посочено като 

социална услуга.  
 

 



Как да го направим в България? 

Приемане с широк политически консенсус на дългосрочна 

Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в 

която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими 

цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на 

всички.  

 

Пример: Новата Национална жилищна програма на Полша, с 

ясни цели и индикатори за тяхното постигане 

https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/narodowy-

program-mieszkaniowy  
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Как да го направим в България? 

Приемане на Жилищен закон/кодекс, който да урежда 

социалните, икономическите, техническите и правните аспекти 

на строителството и използването на жилищата, вкл. минимални 

изисквания, социални жилища, управление на жилищата вкл. в 

режим на етажна собственост и т.н.  

 

Примери: Румъния: Жилищен закон 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8597  и Словакия: 

Закон за субсидиите за жилищно строителство и социални 

жилища https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-443 
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Как да го направим в България? 

Осигуряване на държавно финансиране в рамките на не по-

малко от 2% от държавния бюджет годишно, под формата на 

специализиран жилищен фонд за финансиране на дейности 

по обновяване на съществуващия социален жилищен фонд и 

изграждането на нов, а също и за подобряване на качеството на 

жилищата на енергийно бедни домакинства, в съответствие със 

съвременните изисквания за конструктивна безопасност и 

енергийна ефективност.  

 

Пример Словашки държавен фонд за жилищно развитие 

https://www.sfrb.sk/ , Норвежки жилищен фонд/банка 

https://www.husbanken.no/om-husbanken/ 
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Как да го направим в България? 

Осигуряване на достъп до микрокредитиране за жилищни 

подобрения на домакинства, които нямат достъп до банкови 

продукти и услуги (от рода на Револвиращ фонд за 

микрокредитиране с безлихвен заем на Хабитат България 

https://hfh.bg/bg/interest-free-financing-and-community-

development-2/ ) 

 

Създаване в Закона за социални услуги на нова услуга от общ 

икономически интерес – Социално жилищно настаняване, за 

чието предоставяне общините да получават компенсации от 

държавата;  
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Как да го направим в България? 

В Закона за социално подпомагане да бъдат идентифицирани 

уязвими лица, които имат право на месечна целева помощ за 

наем не само при наемане на общински жилища (чиито брой е 

силно ограничен и достъпа до тях е често невъзможен), но и при 

наемане на жилище на свободния пазар;  

 

Пример: В редица европейски страни има подпомагане за наем 

на жилище - Закон за жилищните добавки в Полша, от 2003г. 

https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy   и 

Жилищни помощи в Чехия https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-

bydleni ) 
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Как да го направим в България? 

Създаване в Закона за устройство на територията на глава, 

която регламентира специфични, по-ниски изисквания за 

устройство на неформално населените територии, 

формулирано в Дневен ред 2030 като „обновяване на бедните 

квартали“, така че да се проведе процес на легализиране, който 

е опростен и финансово достъпен. Това би довело до 

подобряване условията на живот и комуналните услуги в тях, а 

също осигуряване на приходи от местни данъци и такси.  

 

Пример: Румъния: Допълнение на Закона за устройство на 

територията и урбанизма с глава за устройство на неформал-

ните селища, 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216610  
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Как да го направим в България? 

Създаване на условия за насърчаване ползването на 

необитавания жилищен фонд като социален жилищен фонд с 

помощта на промени в Закона за местните данъци и такси, в 

който да се завиши ставката на данъка за необитавани жилища  

 

Пример във Франция е въведен данък в размер на 25% върху 

пазарния наем, който би бил получен, ако жилището се отдава 

под наем https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxes-

logements-vacants-tlv-thlv 
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Как да го направим в България? 

Създаване на механизъм за ползване на частни необитавани 

жилища като социални – с помощта на Общинско предприятие 

или Социална наемна агенция, която се грижи за жилищата и 

събирането на наемите  

 

Пример: инициатива за насърчаване въвеждане на необитавани 

частни жилища, разработена от администрацията на град Париж 

https://monimmeuble.com/actualite/multiloc-lancement-du-dispositif-

avec-la-premiere-agence-immobiliere-agreee 
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