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МИСИЯ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Фондация “Подслон за човечеството” (Habitat for
Humanity Bulgaria) е организация с нестопанска цел, чиято
мисия е да работи за решаване на жилищните проблеми
на семейства с ниски доходи и уязвими групи от
обществото, като строи и обновява жилища и работи за
подобряване на жилищните политики. Фондацията си
партнира с други организации, работещи за подобряване
средата на живот на хората, така че бездомността и
мизерните жилища да станат социално, политически и
обществено неприемливи.
Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат
България)
е
регистрирана
по
българското
законодателство като самостоятелно юридическо лице и
работи в тясно сътрудничество с международната
организация Habitat for Humanity International, като е адаптирала за българските условия
нейните принципи, мисия, политики и цели. В партньорство с дарители и доброволци
Хабитат Интернешънъл строи и ремонтира жилища, предлага микрофинансиране за
подобряване на жилищните условия, реализира проекти, свързани с осигуряването на
питейна вода и канализационна инфраструктура, реакция в случай на природни
бедствия и лобиране за каузата на достъпните жилища, в повече от 70 страни по света.
В изпълнение на своята мисия за застъпничество за подобряване на жилищните
условия, Хабитат България кандидатства и бе одобрена за член на редица органи
вземащи решения или консултиращи процесите в жилищния сектор на национално и
международно ниво:
От 2012 г. досега Хабитат България е член на НССЕИВ към МС.
От 2016 г. е член на Наблюдаващия комитет на ОП „Добро управление“
2014-2020.
От м. ноември 2019 г. е член на Тематичната работна група за
подготовка на ОП „Региони в развитие“ 2021 – 2027.
От м. декември 2020 г. е член на Регионалния съвет за развитие на
Югозападен район за планиране.
От декември 2020 г. организацията стана член на европейската
Коалиция за право на енергия.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Фондация „Подслон за човечеството“ развива дейността си в четири основни
стратегически направления:
строителство на достъпни жилища;
финансиране на жилищни подобрения;
разработване на иновативни продукти и пазарни инструменти за подобряване на
достъпността на жилищните подобрения;
участие в изработването на жилищни политики, стратегически и програмни
документи.
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През 2020 г. Фондацията фокусира дейността си в няколко основни проектни
инициативи:
Проект „Build Solid Ground“.
Програма за подобряване жилищните условия на семейства в риск и семейства с ниски
доходи, отглеждащи деца.
Изграждане на социално предприятие - ХСБС ЕООД.
Проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото
общество“.
Управление на собствен жилищен фонд за семейства пострадали от природно
бедствие в гр.Варна, кв. Аспарухово.
Застъпничество за достъп до енергийно обновяване
Координиране на Коалиция „Достоен дом“ и други застъпнически дейности
По всяко от тези направления бяха извършени следните дейности

ПРОЕКТ BUILD SOLID GROUND
От 2017 г. Хабитат България изпълнява тригодишен проект Build Solid Ground,
финансиран по направление Development Education and Awareness Raising (DEAR) към EC
Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Проектът
развива нова глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на
международната организация Habitat for Humanity International. Целта на проекта е да
бъде изградено критично разбиране и активно ангажиране на европейските граждани
с глобалните цели за устойчиво развитие и в частност с SDG 11 „Устойчиви градове и
общности“, както и по отношение на Новия градски дневен ред, приет от Habitat III, за
насърчаване на глобалното жилищно развитие и правото на достъп до земя за жилищни
нужди.
През 2020 г. Хабитат България
продължи своята серия срещи в български
общини и университети, посветени на
предизвикателствата и възможностите на
урбанизацията. През 2020 г. бяха проведени
последните 10 информационни дни с общо
над 600 участници в общините Троян,
Плевен, Свиленград, Кърджали, Добрич,
Провадия, Оряхово, Враца, Варна, район
Аспарухово и София, район Средец. По
време на работните срещи се представят
глобалните политики за устойчиво развитие
на градовете и общностите, обсъждат се възможностите за обновяване на бедните
квартали. Експертите на Хабитат България представят и националните аспекти на
достъпа до жилище, разработения проект на Национална жилищна стратегия,
изграждането на социални жилища, проблемите на енергийната бедност и
необходимостта от провеждане на адекватна жилищна политика на местно ниво.
В подкрепа на събитията в тези градове се провеждат и доброволчески
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инициативи за подобряване на градската среда, в които се включиха над 280 младежи,
представители на НПО, граждани и служители на всяка една от общините. Във всички
градове бяха ремонтирани различни обекти на градската среда: съоръжения в
общинския стадион в Троян, ремонти на огради и съоръжения в детски градини в гр.
Плевен, Район Средец, София, детски площадки в гр Кърджали, Свиленград, Плевен,
Оряхово, Враца, паркови зони в гр. Провадия, Троян, Свиленград, училище и пасарелка
в Район Аспарухово, Варна, волиери в зоопарка в гр. Добрич.
Чрез проведените мероприятия, Хабитат България цели да покаже, че пътят към
устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и
общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и
съседи. Общо за трите години на изпълнение на проекта в инициативите се включиха над
2 600 участника от 30 общини и 4 университета.
На 04.05.2020 г., Хабитат България
стартира петиция "ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА!
Нека спрем жилищна криза. #home4all"
съвместно с всички международни
партньори по проекта. Петицията бе
кулминационен момент през последната
година от изпълнението на проекта и
имаше за цел да събере възможно наймного подписи, в подкрепа на това, че
всеки заслужава достоен дом. Домът сега е
по-важен от всякога и Европейският съюз
трябва да играе роля в това. Чрез петицията
призоваваме ЕС да подкрепи конкретните
препоръки включени в нея и да помогне за
разрешаването на жилищната криза! Чрез платформата change.org петицията бе
подкрепена от 6 098 човека.
Като част от кампанията Хабитат произведе печатни рекламни картички и визии
изобразяващи част от илюстрациите създадени специално за проект Build Solid Ground.
Чрез мрежата на сп.“ВИЖ София“ картичките се разпространяват в над 100 обекта в
столицата.
Проведена бе и ТВ и радио рекламна кампания с цел популяризиране на
петицията. В периода май, юни и юли 2020 г. резултатите от популяризиране на
петицията в социалните, електронни и традиционни медии са следните:
Социални медии:
Facebook страница: 29 поста, 8 491 импресии
Блог на проекта: 5 поста, 513 импресии
Twitter профил: 22 туита, 2 467 импресии
Уебсайт на организацията: 769 уникални посещения
Електронни медии:
БНТ1, сутрешен блок “Денят започва” , 10 броя ТВ спота с дължина от 30 сек.
10 излъчвания , общо 300 секунди
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Общ % рейтинг точки за целева аудитирия всички хора 18,81%
Общ брой импресии 1 260 920
% хора видяли рекламата поне 1 път 11,97% от всички хора над 4 години в България или
802 630 човека
ТВ и радио
БНР, Програма “Хоризонт”, сутрешен блок, 13 броя радио спота с дължина от 30 сек.
13 излъчвания , общо 403 секунди
Общ % рейтинг точки за целева аудитирия всички хора 9,8%
Общ брой рейтинг в хиляди хора 553 014
% хора чули рекламата поне 1 път 8,6% от 5 743 100
През декември двуезичната онлайн изложба “Портрети на надеждата”, посветена
на темата за предизвикателствата и възможностите на урбанизацията, бе официално
публикувана на www.hfh.bg.
Със силата на изкуството Хабитат България иска да
покаже, че всеки човек заслужава да има достоен дом и
да се чувства защитен от заплахи към собствеността си.
Изкуството е един от най-ефективните начини за
предаване на сложни послания, защото стреля право в
сърцето. Артистите успяха да говорят за проблема, без
да представят хората като безпомощни жертви.
Стремяха се към разбиране, съпреживяване, не към
съжаление. Илюстрираха не само какво не е наред, а и
какво може да бъде. Говореха за предизвикателствата
през своите портрети на надеждата.
Изложба:
http://hfh.bg/bg/exhibitionportraits-of-hope-Build-Solid-Ground/
Видео:http://hfh.bg/bg/2020/12/09/exhibition-portraits-of-hope-build-solid-ground/

В специализирания блог по проекта www.buildsolidgroung.bg.се публикуват и
допълнителни материали по теми, представящи в детайли глобални теми като
Програмата на ООН за устойчиво развитие Дневен ред 2030 и глобална цел 11
„Устойчиви градове и общности“, както и публикации за изкореняване на жилищната
бедност; социалните жилища; намаляването на неравенствата в правото на собственост
на жилища и земя за жилищни нужди, добри международни практики за обновяване на
бедните квартали и др.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА
СЕМЕЙСТВА С НИСКИ ДОХОДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА
От 2008 г. Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на
подкрепа на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия. До
декември 2020 г. тази инициатива продължи да се осъщетвява, благодарение на
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финансовата подкрепа на Фондации „Велукс“ по проект „Подобряване на жилищните
условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски
доходи, отглеждащи деца”.
Местните организации, работещи по програмата, управляват Фондовете за
жилищни подобрения и съдействат за: идентифициране и подбор на бенефициенти,
оценка на жилищната ситуация и приоритизиране на нуждите, консултация за
необходимите строително-ремонтни дейности, съдействие за закупуване на материали
и извършване на ремонтните дейности, събиране на вноските по заема, контрол и
мониторинг на извършваните ремонтни дейности. През 2020 г. продължихме работата
си в 8 региона на страната – в Дупница със Сдружение „Амала-Приятели“, в Търговище
с Клуб на НСО, в Кюстендил с НЧ „Васил Левски 1965“, в София с Фондация „Здраве и
социално развитие“, в Сливен с Фондация „Здравето на ромите“, в Ракитово с Фондация
„Бъдеще Ракитово“, в Бургас с „Бизнес център – Бургас“ и в Сунгурларе с „Бизнес център
– Сунгурларе“.
В допълнение към микрофинансирането се организират практически обучения,
които да повишат капацитета на клиентите и местната общност за справяне с реални
житейски ситуации в условия на криза. Темите на обученията са:
Управление на семейния бюджет.
Енергийна ефективност на жилището.
Поддържане на жилището: Подобряване на условията в дома – проблеми
и решения.
По всяка от темите Хабитат България разработи обучителни модули и обучителни
материали, които създаде изцяло самостоятелно, стъпвайки върху опита си в
предоставянето на подобни обучения още от 2008 г.
Хабитат България разработи иновативна обучителна настолна игра„Кварталът“ с
идеята да бъдат предадени по достъпен начин на деца знанията от трите обучения за
жизнени умения. Играта се разпространява в училища, центрове а работа с деца,
читалища, благодарение на което над 5 000 деца са се запознали с нея и са я използвали.
Програмата „Подобряване на жилищните
условия чрез безлихвено финансиране за жилищни
подобрения на семейства с ниски доходи,
отглеждащи деца” дава и една допълнителна
възможност за подкрепа на местната общност и на
работата на местния партньор. В края на всяка
проектна година Хабитат България предоставя 25%
от управлявания Фонд за жилищни подобрения като
грантово финансиране за социални и общностни
услуги, предлагани от всяка местна организация.
Фокусът на услугите, които се субсидират от
програмата е подобряване живота и развитието на
децата в общностите и могат да бъдат: консултации
и социална подкрепа, предоставена от социални
работници; мобилни екипи за медицински
консултации; консултации и подкрепа за
узаконяване на жилищни имоти; обучения и консултации за сексуално здраве и семейно
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планиране; дейности за предотвратяване на отпадането от училище и подкрепа за
посещаване на училище; обучения по основни житейски умения на родителите, вкл.
професионални обучения; съдействие в процеса на търсене на работа и т.н. Чрез
преразпределяне на тези подгрантове се максимизира цялостното въздействие на
програмата. Благодарение на обединените усилия на Хабитат България и партньорските
организации, семействата получават подкрепа за комплексно решаване на поне няколко
от многобройните си текущи проблеми.
През 2020 работата по програмата беше силно затруднена, заради сложната
епидемична обстановка и рестрикциите, свързани с това. Въпреки това за 2020 г. в
рамките на програмата са предоставени 163 заема за жилищни подобрения.
Благодарение на работата ни 232 семейства и 269 деца живеят в по- уютни, енергийно
ефективни и здравословни домове. В допълнение 15 участници са се включили в
обучения по трите модула за жизнени умения, създадени от екипа ни,а други 25 в
обучения, проведени от нашите местни партньори.
Чрез допълнителното грантово финансиране за малки проекти на парньорските
организации, работещи по тази програма през 2020 година са осъществени 11
общностни инициативи на обща стойност от 57 710 лева, в които са се включили още 616
деца и 463 родители. Настолната игра „Кварталът“е достигнала до още над 1 213 деца.
Последните 6 месеца от изпълнението на програмата – от юли до декември 2020,
бяха посветени на приключване на проектните дейности и събиране на Фондовете за
жилищни продобрения. Успеваемостта на портфейла през по-голяма част от
осъществяването на проекта беше около 95%. През последната година, в резултат на
пандемията на новия корона вирус и влошеното икономическо състояние на нашите
бенефициенти, този процент отбеляза спад.
За 6-те години на изпълнение от юли 2014 г. до декември 2020 г. в рамките на
програмата са постигнати следните резултати:
224 000 лева Фонд за жилищни подобрения;
8 локации на активно изпълнение на програмата: Дупница, Търговище, София,
Кюстендил, Сливен, Бургас, Сунгурларе, Ракитово:
2 136 бр. предоставени индивидуални заема;
3 784 деца и 3 345 семейства подкрепени, благодарение на предоставените
заеми за жилищни подобрения;
Още 8 167 деца и 1 166 родители, включени в дейности, благодарение на
допълнителното проектно финансиране, предоставяно от Хабитат на местните
организации и настолната игра.
Общо 11 951 деца, подкрепени чрез програмата;
1 091 участници, включени в обучения за жизнени умения, предлагани от
Хабитат България и местни партньори.
Хабитат България в в процес на договаряне на следваща проектна инициатива за
микрофинансиране на жилищни подобрения по вече утвърдения модел на общностно
подпомагане.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
През 2011 г. с цел научноизследователска и развойна дейност
Хабитат България създаде целево търговско
дружество
„Хабитат
сошъл
бизнес
солюшънс”, ЕООД, гр. София, еднолична
собственост на Фондацията. В периода
15.02.2013 г. – 15.10.2015 екипът на Хабитат
СБС
ЕООД
изпълни
проект
“Топлоизолационни
материали
от
текстилни отпадъци – разработване на
иновативен продукт и технология за
неговото производство”, финансиран по
програма „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
Изобретената и внесена за патентоване топлоизолация от рециклирани текстилни
отпадъци бе отличена от Съюза на изобретателите в България с Голямата награда
„Изобретение на 2015 г.“ по време на шестото Национално изложение „Изобретения,
Трансфер, Иновации“ ИТИ 2015 г.
Дейностите за изграждането на предприятие за производство на
топлоизолационния продукт стартираха на 01. 07. 2019 г., благодарение на
финансиране от Фондации Велукс.
Идентифицираха се производители на технологично оборудване от няколко
европейски държави, САЩ и Китай.
Изработена бе предварителна оценка на необходимата площ за изграждане на
предприятие за рециклиране на текстилни отпадъжи и производство на топло- и
звукоизолационни плоскости и скици на разположението на технологичното
оборудване. Стартира комуникация с производителите на различните компоненти на
оборудването, за да се уточнят специфични изисквания, необходими за
предварителното проектиране на производствените халета.
През 2020 г. започна работа и по идентифициране на терен, подходящ за нуждите
на предприятието. Посетени бяха редица потенциални терени в околностите на София,
предложения постъпиха и за района на гр. Кюстендил и гр. Панагюрище. Приоритизират
се терени, които са преотредени за промишлено строителство.
Идентифицирани бяха 12 проектантски компании и екипи. Предстои изготвянето
на техническо задание и критерии за оценка и провеждане на затворена процедура за
избор на проектант.

ПРОЕКТ „ИЗСЛЕДВАНЕ И АРГУМЕНТИ
ЗА НОВИ ЖИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ В
ПОЛЗА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО“
През м. септември 2019 г. Хабитат България
стартира работа по проект, одобрен за
финансиране от Програма „Фонд Активни
граждани“ на ФМ на ЕИП 2014 – 2021.
Целта на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на
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нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и
сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.
През 2020 година повечето проектни дейности бяха отложени и изместени във
времето, заради епидемичната обстановка в България и затруднената теренна работа.
През юли и август 2020 г. се проведоха две обучения за анкетьори – съответно в
Търговище и Сливен. В последващите месеци 13 анкетьори работиха на терен и
анкетираха 800 жители на кв. Надежда и с. Тополчане в община Сливен и кв. Малчо
Малчев и с. Голямо Ново в община Търговище. В допълнение бяха организирани и две
фокус-групови дискусии с представители на местните общности за установяване на
тяхната визия за решаване на текущите им жилищни проблеми.
Резултатите от анкетирането ще бъдат обобщени в аналитичен доклад изготвен от
експерт социолог и ще бъде представен пред местните властимащи и местната
общественост на кръгли маси.
Успоредно с теренното проучване бе проведено и изследване в двете общини на
действащите общински нормативни документи, процедури и стратегии, както и за
състоянието на жилищния фонд включващо :
1. Изследване на общинските стратегически и програмни документи, имащи
отношение към жилищните политики;
2. Изследване на общинските наредби за управление на общински жилища;
3. Изследване на общинския жилищен фонд - брой жилища, местоположение,
състояние, площ;
4. Проучване на жилищната картотека - брой картотекирани, степен на жилищна
нужда, социален статус;
5. Изследване на жилищния фонд - брой жилища, вкл. с неустановен статут, брой
население;
Въз основа на резултатите от двете изследвания ще бъдат направени препоръки
за подобряване на жилищните политики и жилищните условия на местно равнище.
В края на проекта ще бъде организиран Национален жилищен форум с участието
на местни и национални институции, където ще бъде представен докладът с
препоръките и ще се инициира дискусия за жилищните политики на национално
равнище.
На Фейсбук страница Жилищни политики в България се популяризира работата по
проекта и се публикуват материали за местни и национални жилищни политики.

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД ВАРНА
От септември 2017 г. Хабитат България стопанисва 8 апартамента в гр. Варна,
дарени от Фондация БИКОУЗ. Жилищата са закупени със събрани чрез национална
кампания средства за пострадалите от наводнението в кв. „Аспарухово“ през 2014 г.
Подборът на семействата, нуждаещи се от неотложно настаняване, беше осъществен
съвместно с ресорния заместник кмет на Район Аспарухово. Сключени бяха договори за
наем за срок от 5 години с 8 семейства. През август 2020 г. един от апартаментите беше
освободен. След проведени разговори с кмета на район Аспарухово беше направен избор на друго
семейство, загубило жилището си при наводнението през 2014 г. ,което се настани там от
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01.12.2020 г.
И през 2020 г. семействата изплащат коректно своите наеми, които са в
съответствие с наемите за общински жилища в район „Аспарухово“ на община Варна.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ
В началото на месец юли 2020 г. започна
изпълнението на едногодишен проект,
финансиран от Европейска климатична
фондация, за застъпничество за осигуряване на
механизми за достъп и участие на уязвими групи
от обществото в процеса на енергйно
обновяване на жилищата. Работата по проекта е
организирана в 3 направления:
1. Приемане на Дългосрочна стратегия за
енергийно обновяване на жилищния и
нежилищен фонд 2021-2050 г.,
2. удължаване на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради въз основа на нови принципи и
3. разработване на дефиниция за „енергийна бедност".
В рамките на направление Приемане на Дългосрочна стратегия за енергийно
обновяване на жилищния и нежилищен фонд 2021-2050 г се проведе проучване и
оценка на механизми за подкрепа на участието на домакинствата с ниски доходи и
уязвими групи в програми за енергийно ефективно обновяване на жилищния фонд в 4
държави от Централна и Източна Европа - Румъния, Словакия, Унгария, Полша.
Паралелно с това бе направено проучване и оценка на дефинициите за енергийна
бедност в същите държави.
Във връзка с възможностите за осигуряване на достъп до енергийно обновяване
на домакинства с ниски доходи в рамките на горепосочената Дългосрочна стратегия, бе
разработена анкетна карта, която бе разпространена до всички 265 кметове на общини
в страната, както и до НПО и организации, имащи отношение към повишаването на
енергийната ефективност на жилищния фонд. Бяха получени отговори от 63 общини и
15 НПО. Резултатите са обработени и внесени в Министерство на енергетиката, МРРБ и
Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
През ноември 2020 г. започна и работата по направление: Застъпничество за
рестартиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
сгради въз основа на нови принципи. Внесено бе предложение в МРРБ за промяна на
ключови моменти в програмата като се въведе задължително самоучастие и механизми
за осигуряване на самоучастие от семейства с ниски доходи и в енергийна бедност.
Внесено бе и становище във връзка с обявения за обществено обсъждане План за
възстановяване и устойчивост на България - един от най-важните инструменти, за
стимулиране на заетостта и местния икономически растеж.
През декември 2020 г. Хабитат България беше приета за пълноправен член на
европейската коалиция Right to Energy. https://righttoenergy.org Коалицията обединява
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европейски профсъюзи, групи за борба с беднотта, неправителствени организации,
организации предоставящи и стопанисващи социални жилища, климатични
организации и фондации, енергийни кооперативи и организации, работещи в сферата
на здравеопазването. Right to Energy работи за справяне с енергийната бедност на
европейско, национално и местно ниво. През декември 2020 г. Хабитат България взе
участие в организиран от коалицията тридневен европейски форум Right to Energy, в
рамките на който бяха проведени 15 уебинара с 62 говорители, вкл. представител на
Хабитат България и 1046 участника от 15 страни. В рамките на форума, директорът на
Хабитат България представи проблемите, свързани с жилищната бедност в България

ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“
От 2014 г. Хабитат България е учредител и
координатор на Коалиция за подобряване на
жилищните условия в България „Достоен дом“.
Коалицията бе създадена като неформално
обединение на равнопоставени организации,
водени от общото желание, позиции и идеи за
осигуряване на по-добри жилищни условия в
България. Учредителите бяха 17 организации,
представители на бизнеса, НПО, браншови
организации и общини. Благодарение на
активната работа на Коалицията от учредяването
й досега, членовете бяха удвоени и сега са 36, а
още 4 организации са със статут на наблюдатели.
Основна задача на коалицията е
осигуряване на експертна подкрепа при
разработването на стратегически документи и усъвършенстването на правната рамка и
вземането на решения по въпроси, отнасящи се до жилищната политика;
През 2020 г. Хабитат България участва в работни срещи за обсъждане на промени
в законодателството и в редица консултации по въпроси касаещи жилищната политика
в България:
Консултация с UN Habitat - Програма на ООН за населените места. През януари 2020
г. UN Habitat проведе техническа мисия в София в рамките на проект „Укрепване
на капацитета на националните и местните власти за формулиране и прилагане
на жилищни политики и стратегии, базирани на доказателства и участие”. Целта
на инициативата бе да се проведат консултации с национални и местни власти,
частния сектор и гражданското общество за оценка на местната жилищна
екосистема и разработване на препоръки, които могат да подпомогнат
бъдещата политика на страната в областта на социалните жилища. Хабитат
България бе поканена на работна среща в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ), по време на която директорът на
фондацията направи предложения и препоръки за подобряване на жилищната
политика в страната.
Участие в обществени консултации проведени от Европейската комисия по две
теми: 1)European Climate Pact - Пактът за климата, който се явява средство за
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насърчаване на широка социална мобилизация за обединяване на хора, индустрия,
гражданско общество и публични власти на всички нива за справяне с изменението
на климата. Той се разработва в подкрепа на Зелената сделка - новата стратегия на
ЕС за устойчива, по-чиста, по-безопасна и по-здрава икономика. 2)Renovation wave
– Енергийното обновяването на публични и частни сгради, което е съществена мярка
посочена в Европейската Зелена сделка като ключова инициатива за постигане на
енергийна ефективност на достъпна цена. Стремежът е чрез регулаторна и
финансова подкрепа да се удвои годишната степен на обновяване на
съществуващия сграден фонд
Участие в онлайн среща с депутата от Европейския парламент Ким Ван Спарентак,
от Група на Зелените/Европейски свободен алианс. Повод за работната среща бе
разработвания от нея доклад за справяне с жилищната криза, по който Хабитат
ЕМЕА внесе становище с препоръки. По време на дискусията директорът на
Хабитат България представи основните жилищни проблеми в страната, дейността
на организацията и нуждата от адекватна жилищна политика на национално и
европейско ниво.След публикуването на официалния доклад на депутата от
Европейския парламент Ким Ван Спарентак за справяне с жилищната криза,
Хабитат ЕМЕА инициира нов кръг коментари и препоръки по него. Проведена бе
нова онлайн дискусия на застъпническите екипи на Хабитат Полша, Унгария,
Румъния и България за изработване на обща позиция. Становището бе изпратено
до ЕП.
Директорът на фондацията Минчо Бенов бе поканен за участие в Работна Група на
Европейските Правителства, която се сформира по инициатива на Световния Съвет
за Устойчиво Развитие като част от имплементацията на устойчивите политики по
Зелената сделка. Създаването на Работната група стартира с онлайн кампанията
#BuildingLife на 24 септември 2020 г.
Представител на Хабитат България участва в третото заседание на Тематичната
работна група (ТРГ) за разработване на програма за развитие на регионите 20212027 г. и направи предложения и коментари по втория вариант на ПРР 2021-2027,
с оглед осигуряване на по-големи средства за мерки, осигуряващи подобряване на
жилищните условия и обновяване на бедните квартали
Хабитат България бе одобрена за член на Регионалния съвет за развитие (РСР) на
Югозападен регион (ЮЗР), като представител на НПО, работещи в сферата на
социалното включване и интеграция на маргинализираните общности. Съветът ще
одобрява мерките за финансиране на регионално ниво по Програма за развитие на
регионите 2021-2027 г.
Хабитат България, в сътрудничество с членовете и поддръжниците на Коалиция
„Достоен дом“ внесе и подкрепи следните становища:
Становище по обявените за обсъждане Интегрирани териториални стратегии за
развитие (ИТСР) на 6-те региона за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
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ИТСР задават рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на
местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво
развитие и следва да отразяват съвременните тенденции в регионалната политика
на Европейския съюз и на страната. Едно от ключовите ни предложения е във
всички 6 стратегии да се обособи като интегриран проект “Обновяване на
бедните/гетоизирани квартали“. Проблемите в тези квартали са изключително
комплексни и са необходими 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. Това ще допринесе за постигане
на Глобална цел 11 от Дневен ред 2030 на ООН и по-конкретно на 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.“
Становище по Плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната
стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.,
инициирано от една от организациите - наблюдатели в Коалиция „Достоен дом“ Върховния комисариат на ООН за бежанците.
Становище по проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане
обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до
2050 г.
Становище по проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване 2030 (НСНБНСВ 2030). Констатирано бе, че
проблемът с жилищната бедност не е разгледан, продължава неглижирането на
проблемите с незаконните жилища в гетоизираните квартали. Предложено бе
включването на индикатори прието от ООН по изпълнение на целите за устойчиво
развитие, а именно: 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. Предложено бе да се
предприеме система от мерки (законодателни и технически), с които да се даде
възможност на домакинствата в жилищна нужда, за които обитаваното жилище е
единствено, да придобият възмездно право на собственост върху него или наймалкото отстъпено право на строеж върху земята, в случаите, когато това е
общинска или държавна собственост.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фондация „Подслон за човечеството”/Хабитат България
Камара на архитектите в България (КАБ)
Винербергер ЕООД
„Пайплайф България“ ЕООД
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
Община Дупница
Община Антоново
Сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище
Сдружение „Амала–Приятели”-Дупница
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10. Сдружение „Плевенски Обществен фонд – Читалища“
11. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)
12. Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“
13. Съюз на асоциациите на собствениците (САС)
14. Фондация „Здраве и социално развитие“
15. НЧ “Васил Левски 1965“
16. Сдружение „Нашето бъдеще – “Омуртаг
17. Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“
18. СНЦ „Здравни медиатори – Дупница“
19. Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“
20. Сдружение на селската младеж „Заедно“
21. Фондация „Граждански институт“
22. Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници „Мизия-2006“
23. Младежко сдружение за интеграция и развитие - Търговище
24. Общински читалищен съвет – Търговище
25. Сдружение за идеи и дейности за устойчиво развитие (СИДУРО) – Опака
26. Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист“
27. Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА)
28. Българска Асансьорна Асоциация (БАА)
29. Фондация „Асансьорна безопасност“( ФАБ)
30. Сдружение „За Земята“
31. Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“
32. Сдружение „Български съвет за устойчиво развитие“
33. „Българо-австрийска консултантска компания“ АД
34. Съюз на урбанистите в България
35. Фондация „С.Е.Г.А.“
36. Фондация „Вода и живот“

НАБЛЮДАТЕЛИ В КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“:
37. Национално сдружение на Общините в РБ (НСОРБ)
38. Общинска мрежа за енергийна ефективност „Екоенергия“
39. Съюз на архитектите в България (САБ)
40. Върховен комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН)
За повече информация за дейностите, изпълнявани от Фондация „Подслон за
човечеството, снимки, завършени проекти, одитирани фонансови отчети и др. посетете

www.hfh.bg
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