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Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2019– 2023 г.
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА:
Над 40 годишен, амортизиран фонд
Категории жилища по
Заложени в
общинската наредба
стратегията
Жилища за отдаване под наем
31
(чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата)
Жилища за продаване
67
(чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата)
Ведомствени жилища
3
(чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата)
Резервни жилища
89
(чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредбата)
Всичко:
190

ПРЕПОРЪКИ:
❖ Да се намали значително броят на
жилищата за продаване (през 2020г. Няма
продадени общински жилища);
❖ Да се увеличи броят на жилищата за
отдаване под наем, вкл. и с такива от
резервния фонд;
❖ Да се направи оценка на приходите от
наеми и продажба на общински жилища на
годишна база и същите да се залагат
ежегодно в общинския бюджет за разходи
за основен ремонт на общински жилища.
Възможен индикатор – брой жилища или
кв.м. застроена площ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
Картотекирани и чакащи за общинско жилище са 398 лица, но това не са всички нуждаещи се!

➢ Домакинства в жилищна нужда не кандидатстват за
общинско жилище, защото 1) общината няма
свободни жилища 2) не могат да подготвят
необходимите документи за кандидатстване;
➢ Наемателите на общински жилища ги ползват
дългосрочно за повече от 10 години;
ПРЕПОРЪКИ:
❖ Да се намали срокът на договора за настаняване
под наем (напр. на 5 години);
❖ Да се обвърже цената на наема със срока на
ползване на жилището (базовата наемна цена за 1
кв.м. полезна площ е 0.60 лв./м2);
❖ Да се въведе програмен продукт за управление на
общинските жилища

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
ПРЕПОРЪКИ
❖ Да се създадат стимули и механизми за
подпомагане на настанените в общински
жилища, за да намерят работа и доходи
за трайно решаване на жилищния си
проблем;
❖ Да се създадат условия за осигуряване на
нови общински / социални жилища чрез
публично-частни партньорства;
❖ Да се създаде механизъм за използване
на необитавани жилища като социални
жилища под наем (5714 жилища или 29%
от целия жилищен фонд в общината, по
данни от преброяването 2011г.).
Около 70% от домакинствата са с доходи под
националната линия на бедност, което показва
невъзможност да се настанят на пазарен наем.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
Защо механизъм за използване на необитавани жилища като социални жилища е
икономически целесъобразно и ефективно решение?
Изходни данни за община Търговище:
•
•
•
•

Базовият общински наем на жилище е много нисък - 0,60 лв/м2 (9 пъти по-нисък от пазарния)
Пазарният наем на жилище е около 5,00 лв/м2 (по проучване на обяви на сайт alo.bg за м. октомври 2021 г. )
Наличните необитавани жилища в гр. Търговище са 674, а в селата - 3076, по данни от преброяването 2011 г.
Картотекираните в жилищна нужда са ок. 400

➢ Собствениците на необитавани жилища биха ги отдали на пазарен наем.
➢ Нуждаещите се от жилище могат да си позволят социален наем.
➢ Необходимо е осигуряване на социална субсидия, която да покрива разликата между пазарния и
социалния наем. (Това означава за 1 година 400 х 40м2 х 4,0лв х12мес= 768 хил.лв./год., осигурени
от национална програма)
или

➢ Да се създаде механизъм за изкупуване на необитавани жилища за социални нужди.
Покриването на жилищните нужди на картотекираните лица чрез строителство на нови социални
жилища означава огромни инвестиции. ( пазарни цени в Търговище:ново строителство - 1400 лв/м2,
старо строителство - 900 лв/м2 )

Стратегия за развитие на социалните услуги в
община Търговище 2016 – 2020 г.
ИЗВОДИ:
➢ В стратегията не е развита необходимостта от
социална услуга „Осигуряване на подслон на лица
в кризисна ситуация“, по чл. 15, т. 9 от Закона за
социалните услуги - осигуряване на временно
настаняване (за определена част от денонощието)
на бездомни лица и семейства и временно
настаняване в безопасна среда на лица в кризисна
ситуация и на лица, пострадали от домашно
насилие, и лица - жертви на трафик.
➢ Стратегията не визира услуги, свързани с осигуряване
на достъпа до жилище на семейства и общности в
риск, напр. млади семейства, самотни майки, младежи
напускащи институции и др.

ПРЕПОРЪКИ:
При актуализиране на
стратегията да бъде
заложено въвеждане на
нови социални услуги:
❖ Осигуряване на подслон
за лица в кризисна
ситуация
❖ Осигуряване на достъп
до жилище на
семейства и общности
в риск

Общински план за развитие (ОПР) на община Търговище
за 2014-2020
ИЗВОДИ:
В ОПР 2014-2020 е представено състоянието на
жилищния фонд, но не са анализирани
жилищните нужди на населението. Планирани
са 2 проекта, които са насочени към решаване
на жилищните проблеми:
➢ за изграждане на 10 бр. социални жилища,
в последствие увеличени на 18 бр.
Проектът “Изграждане на съвременна
жилищна среда за социално слаби семейства
в община Търговище“, по ОПРР 2014-2020 г.
“ е обявен в АОП, но поръчката е
прекратена и няма избран изпълнител за
строително-монтажните работи
o

ПРЕПОРЪКИ:
При изготвянето на новия План за
интегрирано развитие на общината
(ПИРО) 2021-2027, следва да се направи
освен анализ на жилищния сектор и
анализ на жилищните нужди и да се
заложат групи от мерки за:
❖ Осигуряване достъп до адекватни
жилища, вкл. социални в мащаб,
съответстващ на нуждите;

Общински план за развитие (ОПР) на община Търговище
за 2014-2020
ПРЕПОРЪКИ:
При изготвянето на новия План за интегрирано
развитие на общината (ПИРО) 2021-2027, е
необходимо:
❖ Да се конкретизират и приоритизират
ВиК проектите, вкл. да се посочат в
поименен списък, като се даде предимство на
реализирането на канализация в градския
квартал «Малчо Малчев», където повече от
1/3 от домакинствата нямат вътрешна баня
и тоалетна.
В ОПР 2014-2020 са планирани и дейности, насочени към подготовка и изпълнение на ВиК проекти,
съгласно Инвестиционната програма на ВиК Търговище, която обаче не е официално публикувана!

Интегриран план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) на гр. Търговище за 2014-2020
ИЗВОДИ:
Въпреки, че в ИПГВР 2014-2020 като
слаби страни са идентифицирани:
➢ жилищни квартали с остра
необходимост от обновяване и
благоустрояване и необлагодетелствани квартали и зони с
концентрация на ромско население,
живеещо в лоши битови условия, в
него не са включени проекти, които
адресират проблема, с изключение
на проекти:
➢ 3BІІI -3.22. Изграждане на 10 бр.
социални жилища;

ПРЕПОРЪКИ:
При изготвянето на новия ПИРО 2021-2027,
следва да се направи прецизен анализ на
състоянието на квартали с концентрация на
бедност, като кв. „Малчо Малчев“ и да се
планират целеви средства за реализиране на
системи от мерки за:
❖ Урегулиране на териториите, проектиране
и изграждане на необходимата
инфраструктура
❖ Подпомагане на домакинствата за
привеждане на обитаваните от тях жилища в
съответствие със законовите изисквания;

Интегриран план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) на гр. Търговище за 2014-2020
➢ Проект 3BІІI - 3.13. Обучение на граждани
и домоуправители по прилагане на Закона
за управление на етажна собственост във
връзка с енергийното обновяване

ПРЕПОРЪКИ:
❖ При изготвянето на новия ПИРО 2021-2027,
следва да се отчетат проблемите на
енергийната бедност, която е резултат от
високи цени на енергията, ниски доходи и
енергийно неефективни жилища. Изгарянето
на дърва и въглища за отопление силно влошава
качеството на атмосферния въздух и води до
заболявания на дихателната система.
❖ Необходимо е да се заложат дейности за
подкрепа на енергийно саниране на
жилищните сгради, с фокус върху енергийно
бедни и уязвими домакинства, като
алтернатива на помощите за отопление със
замърсяващи горивни източници.

Общински план за интегриране на ромите 2015 - 2020 г.
ИЗВОДИ:
По отношение на жилищните проблеми в плана за интегриране на
ромите са включени 2 мерки:
➢ Отреждане на нови територии за жилищно строителство с
възможности за деконцентриране на компактните и обособени
ромски квартали.
➢ Актуализация /изработване на устройствени планове на
съществуващи и новоотредени терени.

ПРЕПОРЪКИ:

В плана не са заложени измерими
индикатори за изпълнение на
мерките, а също и финансови
средства за изпълнението им!

При изготвянето на новия План за интегриране на ромите
2021-2027, би следвало да се направи прецизен анализ на
жилищните проблеми в кварталите с концентрация на ромско
население, като кв. Малчо Малчев и да се определят:
❖ Цели и количествени индикатори за постигането им;
❖ Конкретни мерки, вкл. поименен списък с приоритетните
обекти, в градския квартал «Малчо Малчев», по години и
❖ Планирането им като капиталови разходи в бюджета за
съответната година.

