
 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

на  

КОАЛИЦИЯ за подобряване на жилищните условия в България “Достоен дом“ 

ПРЕАМБЮЛ 

 

НИЕ, организациите-членове на КОАЛИЦИЯ за подобряване на жилищните условия в 

България „Достоен дом“(наричана по-долу за краткост Коалицията), водени от 

нашето общо желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия 

в България, ОБЕДИНЯВАМЕ своите действия с цел провеждане на ефективна 

жилищна политика в България.  

 

НИЕ изграждаме нашето сътрудничеството на основата на следните принципи и 

етични правила:  

 Диалог и готовност за подкрепа; 

 Отговорност и съзнание за общите ни цели; 

 Зачитане на правото за достойно жилище;  

 Активно участие; 

 Прозрачност и коректност; 

 Сътрудничество и партньорство. 

 

НАШАТА роля ние виждаме в: 

 Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на стратегически 

документи, усъвършенстването на правната рамка и вземането на решения по 

въпроси, отнасящи се до жилищната политика; 

 Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от 

гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните 

структури и други заинтересовани страни в дух на партньорство и 

сътрудничество за формирането и реализирането на жилищната политика; 

 Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и изпълнението 

на поетите ангажименти; 

 Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските 

организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях; 

 Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на жилищните 

условия и въвличането на местните общности в посрещането на жилищни 

нужди на лица от уязвимите групи.  

 

Коалицията е неформално обединение на равнопоставени организации и е отворена 

за присъединяване на всеки, който споделя нейните цели и правилата в настоящия 

Правилник и има желанието ефективно да допринесе за осигуряването на по-добри 

жилищните условия в България. 

 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 

 

1. Целите, които си поставя Коалицията са: 

 Утвърждаване и ефективно прилагане на жилищна политика, която да 

защитава нуждите, правата и интересите на всички обществени групи и 

особено на уязвими групи от населението; 



 

 

 

 Утвърждаване и прилагане на критерии, гарантиращи качество на застроената 

среда; 

 Допринасяне за елиминирането на  лошите жилищни условия на местно, 

регионално и национално ниво и популяризиране  опита и добрите практики от 

други страни с добре развита жилищна политика;  

 Насърчаване на сътрудничеството, обмена на информация и ефективната 

комуникация между Коалицията и държавните институции, реализиращи 

жилищни политики, местните власти и гражданското общество, с цел 

постигане на общи позиции по теми, свързани с жилищната политика в 

България;  

 Формулирането на про-активна единна позиция и ключови послания на 

гражданското общество в България за правото на достойно и сигурно жилище; 

 Повишаване на капацитета на членовете на Коалицията и заинтересованите 

страни, чрез осигуряване на достъпна информация, консултиране и обучение;  

 Подкрепа за граждански инициативи, които са носители на идеи за 

подобряване на жилищните условия;  

 Осигуряване на редовен и достъпен поток на информация от и към членовете 

на Коалицията, заинтересованите организации и институции. 

 

2. За постигането на тези цели, Коалицията ще осъществява следните приоритетни 

дейности:   

 Изработване и представяне на експертни мнения, позиции, становища, 

проучвания и анализи по въпроси, касаещи жилищната политика и жилищното 

осигуряване в България;  

 Провеждане на съвместни застъпнически и други действия и кампании на 

местно и национално ниво за по-добри жилищни условия, както и иницииране 

на и участие в работни групи, дискусионни форуми и други подобни събития, 

които са тясно свързани със жилищната политика в страната; 

 Изграждане и подпомагане на партньорства на различни нива и между 

представители на различни заинтересовани страни в сферата на жилищното 

осигуряване;  

 Осъществяване на активен обмен на информация, знания и опит между 

заинтересованите страни в процеса за осигуряване на по-добри жилищни 

условия, предоставяне на подкрепа за значими инициативи в тази област, както 

и организиране на онлайн информационни канали за провеждане на активна и 

ефективна комуникация между членовете на Коалицията; 

 Популяризиране на добри практики от България и други страни в областта на 

подобряването на жилищните условия, социалното жилищно настаняване и 

енергийната ефективност; 

 Разработване и разпространяване на методологии за споделяне на знанието, 

информацията и опита; 

 Въвличане на местните общности в дейностите на Коалицията, както и 

привличане на нови съмишленици. 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

3. Член на Коалицията може да бъде всяка организация, която желае да работи 

съвместно с другите за постигане на общите цели и осъществяване на дейностите, 

определени в този правилник. 



 

 

 

3.1. Кандидатите за нови членове трябва да подпишат декларация за членство, 

съгласно Приложението, с която заявяват, че споделят целите и принципите 

на работа на Коалицията и се задължават да спазват нейните организационни 

документи. Декларацията за членство се подава чрез Координатора на 

Коалицията. 

3.2. Декларацията за членство се представя от Координатора на организациите-

членове на Коалицията, които разглеждат молбата за членство и я одобряват. 

3.3. Организациите-членове на Коалицията сами финансират участието си в 

дейността на Коалицията, както и се стремят да допринасят за реализиране на 

нейните дейности, чрез и съобразно собствените си ресурси .  

3.4. Всяка организация–член на Коалицията определя лице, което да представлява 

организацията официално в работата на Коалицията и да участва в нейните 

инициативи, без това лице задължително да е официалният представител по 

съдебна регистрация. 

3.5. Членството в Коалицията се прекратява:  

 едностранно от всяка една организация-член, след писменото 

информиране на Координатора на Коалицията; 

 автоматично, когато една организация-член не взима участие в три 

поредни срещи, инициативи или мероприятия на Коалицията; 

 по решение на Коалицията при поведение на организация-член, което 

нарушава принципите на работа или накърнява авторитета на 

Коалицията.  

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 

4. Организациите-членове на Коалицията ежегодно провеждат своя Годишна среща 

за обсъждане на общи проблеми, планиране на приоритетните дейности за 

годината, обмен на опит и практики, предприемане на съвместни действия. 

4.1. Решения за съвместни действия, за експертни мнения, позиции и становища от 

името на Коалицията се правят и се оповестяват след приемането им от 

нейните членове. Обсъжданията в тази връзка могат да се осъществяват по 

време на Годишните срещи, чрез онлайн обсъждане или общи дискусии.  

4.2. Ако организация-член на Коалицията не изрази изрично несъгласието си с 

предложено за обсъждане съвместно действие, експертното мнение, позиция 

или становище, което е предмет на обсъждането, то това се счита за нейно 

мълчаливо съгласие.  

4.3. В случай, че организация-член на Коалицията не желае да подкрепи 

безрезервно дадено съвместно действие, експертно мнение, позиция или 

становище на Коалицията, има право да гласува „против”, а ако принципно го 

подкрепя, но има резерви – може да гласува „за”, като представи особено 

мнение. Представените особени мнения не се оповестяват публично от името 

на Коалицията и имат значение само и единствено във вътрешните отношения 

между организациите-членове в Коалицията.    

4.4. Експертни мнения, позиции и становища от името на Коалицията се 

представят публично и се оповестяват от представител на организация-член на 

Коалицията, определен по време на обсъждането. 

 

5. Годишни и други срещи, обсъждания и дискусии на членовете на Коалицията 

могат да бъдат инициирани от всеки един член на Коалицията, както и от 

Координатора на Коалицията.   

 



 

 

 

6. Организациите-членове на Коалицията вземат решения с мнозинство от всички 

членове на Коалицията, по следните въпроси: 

6.1. Изменения и допълнения на организационните документи на Коалицията; 

6.2. Приемането на експертни мнения, позиции и становища от името на 

Коалицията; 

6.3. Определяне на приоритетните дейности и инициативи на Коалицията за 

съответната година;    

6.4. Изменена с решение на Общото събрание, 15.02.2017г. Избиране на 

Координатор на Коалицията за срок от 3 години; 

6.5. Приемане на нови членове на Коалицията;  

6.6. Констатиране на условията за отпадане на член на Коалицията или вземане 

на решение за прекратяване на членство.  

 

7. Всяка организация-член на Коалицията има право на един глас, като нейната 

позиция по поставените въпроси се изразява от официалния й представител в 

Коалицията.  

 

КООРДИНАТОР НА КОАЛИЦИЯТА 

 

8. Координаторът на Коалицията се определя измежду организациите-членове за 

определен период. 

8.1. Отменена с решение на Общото събрание, 15.02.2017г. 

8.2. Координаторът на Коалицията инициира годишни и други срещи, обсъждания, 

дискусии, събития и инициативи, чрез свободна комуникация с останалите 

членове на Коалицията и на основата на обсъжданията, проведени с тях. 

8.3. Координаторът на Коалицията се ръководи от решенията на организациите-

членове относно приоритетните дейности, формулирането на експертни 

мнения, позиции, становища и други.   

 

Настоящият Правилник на Коалицията е приет на учредителна среща, проведена на 

23 и 24 януари 2014 г. в гр. София. Променен с решение на Общото събрание, 

15.02.2017г. 

 

 


