
                                                              

   

 

ІV-ти Национален Жилищен Форум 

Преодоляване на жилищната и енергийна бедност 
– предпоставка за постигане на глобалните цели за 

устойчиво развитие 

27 Януари 2021 г., онлайн събитие 

 

 

Програмата на ООН за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за 
устойчиво развитие”, поставя пред държавите в света 17 глобални цели за развитие. 
Основното послание на програмата е “Никой да не бъде изоставен” и в своя доклад за 
напредъка по изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, приет от 
българското правителство през м.март 2020г., е заявено категорично отстояване на 
позицията за връзката между изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и 
защитата на правата на човека. 

Глобална цел 1 Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде, 
включва в себе си Конкретна 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.“ 
Одобрените от ООН индикатори за измерване на напредъка по тази конкретна цел са: 

 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 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива 
и съвременна енергия за всички, включва в себе си конкретна цел 7.3. До 2030 г. да се 
удвои глобалният темп на подобрения в енергийната ефективност. 

Глобална цел 11: Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, 
адаптивни и устойчиви места за живеене, включва в себе си конкретна цел 10.1. „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.“ Одобреният от ООН  
индикатор за измерване на напредъка в тази цел е:  

 11.1.1 Дял от градското население, живеещо в гета, неформални селища или 
неадекватно жилище.  



                                                              

   

България е поела ангажименти за постигане на поставените цели, но към момента 
степента на изпълнението им е незадоволителна. Правото на достъп до жилище не е 
изрично осигурено в българското законодателство.  Десетилетия не се намира решение 
за незаконните строежи, които са единствено жилище на обитателите им. Жилищната 
бедност генерира енергийната бедност, която от своя страна води до критично 
замърсяване на атмосферния въздух от изгаряне за отопление на нерегламентирани 
горими материали, главно отпадъци. Липсата на устройствени планове в кварталите с 
преобладаващо ромско население се явява пречка за провеждане от общините на 
процедури за проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура за базови 
услуги като водоснабдяване и канализация, управление на отпадъците, улично 
осветление, озеленяване и т.н.  

За решаването на тези проблеми е необходимо приемането на дългосрочни 
прагматични национални политики. През 2020г. бяха представени за обществени 
консултации няколко ключови стратегически документа, които имат отношение към 
въпросите на жилищната и енергийна бедност и в рамките на настоящия форум бихме 
искали да се направи допълнителна дискусия по тях. Все още не е приета и Национална 
жилищна стратегия, която да покаже политическата воля за осигуряване на правото на 
достъп до жилище и обновяване на бедните квартали.     

Хабитат България организира през 2013г., 2016г. и 2019г. Национални Жилищни 
Форуми, с които заостри вниманието на институциите и обществеността върху 
необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. Този четвърти 
Национален Жилищен Форум се реализира в рамките на проект “Build Solid Ground”, 
одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising 
(DEAR) към  EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG 
DEVCO).   



                                                              

   

Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – 
предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво 

развитие – онлайн форум 
 

ПРОГРАМА  
 

 
27 Януари 2021г. 

10.00 – 10.30 Откриване на форума 
 Минчо Бенов - Национален Директор на Хабитат България 

Целите за устойчиво развитие на ООН, Habitat III - Новият Градски Дневен ред, 
Градски дневен ред в Европа и преодоляването на жилищната и енергийна 
бедност 

 Панел I. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи 
свързани с достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали  
Позицията на институциите, ангажирани с постигането на целите за устойчиво 
развитие в областта на достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали  

10.30 - 10.50 

 

10.50 – 11.10 

 

 

11.10 – 11.30 

 

11.30 – 11.50 

 

 

 

11.50 – 12.20 

 Доброволен национален преглед на Република България за изпълнението на 
целите за устойчиво развитие, в частност цел 1, 7 и 11, в контекста на достъпа 
до жилище и енергия – представител на МВнР 

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване 2030 (НСНБНСВ 2030) – основни акценти свързани с 
осигуряването на правото на достъп до жилище – представител на МТСП  

 Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на 
ромите (2021-2030) и подобряване жилищните условия в ромските общности 
– г-жа Росица Иванова, Секретар на НССЕИВ, МС 

 Програма за развитие на регионите 2021-2027 – възможности за подобряване 
на жилищните условия – г-н Ивайло Стоянов – началник на отдел 
„Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо 
планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ 

 
              Въпроси и коментари 

12.20 – 13.00 Обедна почивка 
 

 Панел II. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи, 
имащи отношение към енергийната бедност и повишаване енергийната 
ефективност на  жилищата 

  

13.00 - 13.20 

 

13.20 – 13.40 

 

 

 

13.40 – 14.00 

 Енергийната бедност в Европа и България – д-р Драгомир Цанев, 

Изпълнителен директор на ЕнЕфект 

 Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г. – 

инж.Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР 

 План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, в частта му касаеща 

СТЪЛБ 2: ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ,  Област на политика: Кръгова и нисковъглеродна 



                                                              

   

 

 

14.00 – 14.30 

икономика, публикуван на 30.10.2020 г  - представител на МС  

       Въпроси и коментари 

14.30 – 15.30 Панел ІІІ. Заключителна дискусия: Как да преодолеем жилищната и енергийна 

бедност? Опитът на общините в България. 

 Какво трябва да се промени в програмните и нормативни документи за да се 

преодолее жилищната и енергийна бедност?  

 Има ли нужда от Нова жилищна стратегия?  

 Трябва ли да се проведе еднократен акт на узаконяване на жилищата с 

неустановен статут, които са единствено жилище за техните обитатели? 

 Как да продължи Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради? 

15.30 – 16.00 Обобщение и закриване на форума  
 


