СТАНОВИЩЕ
На Хабитат България / Фондация Подслон за човечеството
По обявени за обществени консултации Проект на „Интегрирани териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5045

В одобрения от Министерски съвет с Решение № 33 от 20 януари 2020 г. документ: Визия,
цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
https://www.minfin.bg/bg/1394 са определени три стратегически цели – ускорено
икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата. За
постигането на стратегическите цели са дефинирани 13 национални приоритета, един от
които Приоритет 11 е Социално включване. На стр.36-37 в документа е посочено, че този
приоритет има за основна цел намаляване на социалните неравенства и активното
социално приобщаване на уязвимите групи, чрез повишаване на възможностите им за
започване на работа, подобряване на уменията, насърчаване на социалноикономическата им интеграция, подобряване на достъпа им до качествени социални
услуги и преодоляване на тежките материални лишения и лошите жилищни условия.
В съответствие с целите и мисията на Хабитат България http://hfh.bg/bg/mission-andvalues/ , нашето становище по Интегрираните териториални стратегии за развитие на
регионите, наричани по-долу стратегии, ще бъде фокусирано изцяло върху
необходимостта от подобряване на жилищните условия и отразяването на тази нужда в
обсъжданите документи.
1. Въпреки че, във всяка от 6-те стратегии е отбелязано, че същите са в съответствие с
целите и стратегиите на Националната програма за развитие: България 2030, прави
впечатление, че лошите жилищни условия не са идентифицирани и анализирани
като проблем във втория раздел на стратегиите 2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ,
НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА. Жилищната бедност,
пренаселеността, градоустройствените проблеми на кварталите с преобладаващо
ромско население, незаконните жилища, лошите санитарни условия, често поради
липса на достъп до базови услуги (водоснабдяване, канализация, електричество,
транспортна мрежа и т.н.) дори не са маркирани като проблеми. Неглижирането на
тези теми в регионалните стратегии, предполага същия подход и в Общинските

планове за развитие. Очевидно е, че подобряването на образованието, здравето,
социалното включване на уязвимите общности не може да се постигне в мизерни
жилищни условия. В този смисъл, считаме че в аналитичната част на всяка от 6-те
стратегии би следвало да се включи точка, която очертава жилищните проблеми
във всеки от районите. Такава информация се съдържа в анализа към
разработения проект на Национална жилищна стратегия 2030.
2. В аналитичните части на стратегиите има обособена точка „Територии със
специфични и проблемни характеристики“, в които считаме, че могат да бъдат
посочени като отделна специфична категория Бедни/гетоизирани квартали,
които в повечето случаи са квартали с преобладаващо ромско население. Това са
територии със специфични проблемни характеристики, за чието преодоляване е
необходимо да се предприемат интегрирани мерки за осигуряване на социалното
включване на населението, живеещо в тях.
3. В третата част на стратегиите 3. ВИЗИЯ И ПАКЕТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И
ПРИОРИТЕТИ, социалните жилища за хора в риск от бедност или социално
изключване са идентифицирани като приоритет в пет от районите, с изключение на
Югоизточен район. Считаме, че в този район също следва да се идентифицира
такъв приоритет към целите за социално включване.
4. Предлагаме във всички 6 стратегии да се обособи като интегриран проект
“Обновяване на бедните/гетоизирани квартали“. В Програмата за устойчиво
развитие на ООН Дневен ред 2030, подкрепена и подписана от Българското
правителство е формулирана Глобална цел 11 Устойчиви градове и общности,
чиято първа конкретна цел 11.1. гласи следното: „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.“ Проблемите в тези квартали са изключително
комплексни и те започват с незаконното строителство, към което държавата и
общините проявяват търпимост десетилетия. Премълчаването на проблема няма
да доведе до неговото решаване от само себе си. Необходими са дългосрочни
системи от мерки, които да започнат с устройственото планиране на тези
територии, обследвания на конструктивната безопасност на строежите в тях,
даване на статут на технически безопасните строежи, в случаите когато са
единствено жилище за своите обитатели, разработване на програми и механизми
за улесняване и подпомагане на инвестиционния процес за строителство на
жилища за уязвими групи от обществото, осигуряване на базови услуги и т.н.

5. Предлагаме да се обособи като приоритет във всички 6 стратегии Обновяване на
наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност. По този
начин ще се създадат условия за изпълнение и на целите поставени в
Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на
националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г., както и
изискванията на директивите на ЕС в областта на енергийната ефективност.
Подкрепяме изцяло становището на Центъра за енергийна ефективност ЕНЕФЕКТ, което
е качено като следващ коментар.

В допълнение, един технически коментар - Стратегиите на Северен Централен
Район и Северозападен Район са обозначени във „Footer“ като Схеми за
пространствено развитие на съответните райони.

20.04.2020г.
……………..……/п/………………………….
Минчо Бенов
Национален Директор на Хабитат България

