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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Препоръките за подобряване на общинските жилищни политики и практики в община 

Сливен са изготвени като продължение и следствие на резултатите от: 

 проведено социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на 

семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Търговище и 

Сливен“1, проведено през 2020 г. под ръководството на доц. Алексей Пампоров, 

социолог в Институт по философия и социология на Българска академия на науките 

(БАН);  

 

 проведеното „Изследване на съществуващите общински политики и практики за 

подобряване на жилищните условия на уязвими общности в община Сливен“2 

  

 обсъждания и дискусии от работни срещи и публична кръгла маса с представители 

на Общинска администрация, гр. Сливен, местни НПО, професионалисти в сферата 

на жилищните въпроси от гр. Сливен и региона, граждани.  

 Настоящите препоръки имат за цел да насърчат формулирането на местни жилищни 

политики, подобряване на съществуващите практики по управление на общинския жилищен 

фонд в община Сливен, както и намиране на решения за обновяване на кварталите с 

концентрация на бедност като кв.“Надежда“, кв. „Комлука“, където по-голямата част от 

жилищата са незаконно построени върху чужда собственост или без разрешение за строеж.  

Правото на достъп до адекватни жилища е признато като основно човешко право и 

българските власти на национално и местно ниво следва да формулират политики и да 

отделят ресурси за неговото осигуряване. Липсата на национална стратегическа рамка и 

целево финансиране за подобряване на жилищните условия възпрепятства осигуряването на 

достъпни жилища за наемане или придобиване за хората в уязвимо положение и засилва 

процесите на социално изключване. 

Препоръките са изготвени от експерта по Жилищни политики в Хабитат България – Ася 

Добруджалиева със съдействието на Секретаря на Община Сливен Валя Радева, зам.-кмета на 

Община Сливен Стоян Марков и Началника на отдел "Общинска собственост“ Камелия 

Симеонова. 

Документът е разработен в рамките на проект „Изследване и аргументи за нови жилищни 

политики в полза на цялото общество“, финансиран от Фонд Активни граждани България по 

ФМ на ЕИП 2014 - 2021 г., www.activecitizensfund.bg 

                                                           
1 „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Сливен“, 

А.Пампоров, 2021 г https://bit.ly/3rdiJMh 
2 „Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими 
общности в община Сливен“, Хабитат България, 2021 г.,  https://bit.ly/3G85uRf 

http://www.activecitizensfund.bg/
https://bit.ly/3rdiJMh
https://bit.ly/3G85uRf
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II. Кратък профил на жилищните ресурси в община Сливен3 
Община Сливен е административен център на област Сливен. Състои се от 45 населени 

места – гр. Сливен, гр. Кермен и 43 села. Населението на общината по постоянен адрес към 
15.12.2021г. е 140708 (124946 по наст. адрес), а на гр.Сливен – 105937 (89540 по наст. адрес)4. 

A. Общински жилищен фонд – 472 жилища 
 Средна площ  между  25 и 67 кв.м. 

 Силно амортизирани, стопанисвани от „Общинска охрана и СОТ–Сливен” ЕООД, 

което извършва само частични, спешни ремонти. 

 Всички жилища са построени преди 1998 г. 

 Над 120 жилища са в много лошо състояние и имат нужда от основен ремонт, за да 

могат да се предоставят под наем. 

 Настанени 789 лица. 

 Разпределението на категориите жилища, към 20.01.2021г.: 

Категории жилища по общинската наредба Брой Дял 

Жилища за отдаване под наем (чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата) 215 45 % 

Жилища за продаване (чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата) 189 40 % 

Ведомствени жилища (чл.2, ал.1, т.3 от Наредбата) 53 11 % 

Резервни жилища (чл.2, ал.1, т.4 от Наредбата) 20 4 % 

Всичко 477  

B. Нуждаещи се от жилище – картотекирани 90 лица 

 Реалният брой на домакинствата в жилищна нужда е над 2000. 

C. Необитаван  жилищен фонд - 7115 жилища 
 11,8 % от жилищата в общината са необитаеми. 

D. Стратегически документи, имащи отношение към жилищните 

политики 

 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2020 г. и 

нова за периода 2021-2024 г. 

 Актуализиран Общински план за развитие на община Сливен за 2014 -2020 г. 

 Интегриран план за градско възстановяване на гр. Сливен 2014-2020 г.  

 План за интегрирано развитие на община Сливен 2021 – 2027 г. 

 План за действие на Община Сливен за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация 2018 - 2020 г.  

E. Общински наредби, касаещи жилищни въпроси 

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища, приета на 30.01.2020 г.  

 Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в 

Община Сливен. 

                                                           
3 3По данни, подадени от Община Сливен, валидни към 31.12.2020 г. 
4  По данни на ГД ГРАО https://www.grao.bg/tna/t41nm-15.12.2021_2.txt  

https://www.grao.bg/tna/t41nm-15.12.2021_2.txt


5 
 

III. Препоръки за промяна в общинските стратегически и 

програмни документи 

A. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 

2016– 2020 г. и нова за периода 2021-2024 г. 
Стратегията за управление на общинската собственост разглежда състоянието и 

тенденциите в ползването на различните типове общинска собственост, включително и 

общинските жилища.  

ИЗВОДИ от анализа на документа 

 

ИЗВОДИ от социологическото проучване 

• Стратегиите от 2016 и 2020 г. в частта 

им касаеща общинските жилища на 

практика са идентични като анализ на 

съществуващото състояние и предлагани 

политики, задачи и приоритети.  

• И двете стратегии не дават решения за 

преодоляване на идентифицираната 

слаба страна - недостиг на жилищен фонд 

за осъществяване на социални функции.  

• Няма оценка на приходите от 

отдаваните под наем общински жилища. 

(За 2020 г. са събрани 248 206 лв., което е 

немалък ресурс за инвестиране в основен 

ремонт на жилищния фонд).  

• Не е направен финансово-

икономически анализ на необходимите 

разходи за поддръжка на фонда. 

(Последните предвидени средства за 

основен ремонт на общински жилища са в 

списъка за капиталови разходи по 

бюджета за 2016 г., в размер на 20 000 лв. 

В периода 2017-2021 г. такива не са 

залагани). 

• Оценката на жилищните нужди е 

направена единствено въз основа на броя 

на картотекираните като нуждаещи се от 

жилище. Жилищната бедност на 

уязвимите групи не е взета под внимание.  

• Значителна част от общинските 

жилища – 40% са предвидени за 

продажба.  

В квартал „Надежда“ и с. Тополчане, Сливен:  

 Над 82% от къщите в с. Тополчане са 

кирпичени или тухли с гредоред, докато в 

кв.“Надежда“ 96% са тухли с бетонна плоча. 

 41,4% в кв.„Надежда“ и 88% в с. Тополчане 

живеят в пренаселени жилища. 

 57% от домакинствата в града и 87,5% от 

селото са с доходи под националната линия 

на бедност. 

 83,7% от анкетираните в кв. „Надежда“ и 

43% от с. Тополчане нямат нотариален акт за 

собственост на жилището. 
Забележка: Обем на извадката: 307 домакинства в кв. 
„Надежда“ и 140 домакинства в с. Тополчане. 
Анкетирани са всеки две от три домакинства в селото 
и по схема на обход в града с цел обхващане на 
представители от всички части на квартала.  
 

Съгласно Моментната снимка на кв. „Надежда“ към 
януари 2021 г., направена от Сдружение „Лекари на 
света“, България, общото население на кв. „Надежда“ е 
9552 жители, разпределени в 2389 домакинства. Най-
мизерни са жилищните условия в източната част на 
квартала, в която живеят над 4000 човека.  
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ПРЕПОРЪКИ 

Необходимо е актуализиране на стратегията, с което:  

• Да се използват данни от актуални социологически проучвания (Хабитат България, 

Сдружение „Лекари на света“, България) за оценка на реалните жилищни нужди в 

кварталите с концентрация на бедност. Не по-малко от 4 000 човека живеят в условия на 

екстремна жилищна бедност и трябва да имат достъп до настаняване в общински 

жилища или подкрепа за подобряване на жилищните условия на място. 

• Да се увеличи броят на жилищата за отдаване под наем, като се направи преглед и 

оценка на жилищата за продаване (За 5 годишен период е продаден близо 25% от фонда); 

• Да се направи оценка на състоянието, приоритизиране и остойностяване на 

необходимите ремонтни дейности за негодните за обитаване общински жилища; 

• 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 основен ремонт 

на общински жилища. Възможен индикатор – брой ремонтирани жилища или кв.м. 

застроена площ; 

• Да се идентифицират външни източници за финансиране на основен ремонт на 

общински жилища и за придобиване на нови общински жилища, които да изпълняват 

социални функции – Републикански бюджет, Програма за развитие на регионите 2021-

2027, НПВУ и др.  
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B. План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027 г  

(ПИРО) 
 

През новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО замества съществуващите до 

2020 г. Общински план за развитие (ОПР) на община Сливен и Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Сливен 2014-2020 г. (ИПГВР). По-долу са 

дадени изводите от прегледа на поставените цели и идентифицираните мерки, 

касаещи подобряване на жилищните условия на уязвими групи: 
 

ИЗВОДИ от анализа на документите ИЗВОДИ от социологическото проучване 

• В ОПР 2014-2020 са планирани мерки 

за реконверсия на общински сграден 

фонд в социални жилища и за изграждане 

на нови, но и двете мерки не са 

изпълнени.  

• В ИПГВР 2014-2020, на база на 16 

критерия кв. „Надежда“ и кв. „Комлука“ са 

определени с най-неблагоприятни 

характеристики от всички квартали в 

града и по отношение на:  

o Техническа и транспортна 

инфраструктура. 

o Недостиг на елементи на градската 

среда.  

o Лошо състояние на природната 

среда и градската екология.  

o Концентрация на социално-

икономически проблеми.  

o Голяма гъстота на обитаване.  

• Направен е и извод, че е необходимо 

териториално разширение на кв. 

„Надежда“. 

• В групите мерки по приоритет 2 кв. 

„Надежда“ е предвиден за рехабилитация 

на уличната мрежа; за реконструкция на 

площади и пешеходни зони; за 

изграждане на пешеходен подлез под ЖП 

линия, както и подлез/надлез за 

безопасно пресичане на бул. „Илинденско 

въстание“; за изграждане на 1 нова детска 

и 1 нова спортна площадка; планиране и 

изграждане на ново читалище и на 

многофункционален младежки 

обществен център; проектиране и 

В двете изследвани населени места: 

 41,4% в кв. „Надежда“ и 88% в с. Тополчане 

живеят в пренаселени жилища. 

 73% от домакинствата в града и 81% в 

селото нямат тоалетна вътре в жилището. 

 80% в кв. „Надежда“ и 65% в с. Тополчане 

нямат баня вътре в жилището.   

 С изградена канализация са само ок. 30% 

от домакинствата в двете населени места.  

 Водоснабдяване нямат между 26% и 32% 

от двете населени места, като в селото 17% 

нямат вода, но и няма от къде да вземат в 

близост до дома си.  

 Достъп до електричество нямат ок. 25% 

от домакинствата в двете населени места. 

 
Съгласно Моментната снимка на кв. Надежда, 

направена от  Сдружение „Лекари на света“, 

България: 

o средният размер на жилищата в „Надежда“ 

е 41 кв.м., като се наблюдава огромно 

неравенство.  

o Най-ниският квинтил (1/5) от 

домакинствата живее в жилища с площ под 16 

кв.м,   

o следващият квинтил от домакинства 

живее в жилища между 16 и 22 кв.м.  

o около 60% от домакинствата живеят в 

жилища от 40 кв.м или по-малко. 
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изграждане на ново обединено детско 

заведение (ясла и градина).  

• От всички посочени проекти е 

реализирана само детската градина в кв. 

„Надежда“, която е изградена по Програма 

ЗОВ (Здраве и Образование за Всички) на 

Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество през 2018 г. 

• В разчетите на капиталовите разходи 

на Община Сливен от 2016 г. до момента 

не са планирани основни ремонти или 

изграждане на нова инфраструктура в кв. 

„Надежда“.  

• През последните 5 години са 

изпълнявани ВиК обекти в кв. „Комлука“ 

като допълващи дейности към Водния 

цикъл на гр. Сливен. 

• В ПИРО 2021-2027 мерките заложени 

за подобряване на жилищния фонд са 

минимални, което е видно от 

количествените индикатори – 1 бр. 

социално жилище и 100 бр. домакинства 

подкрепени за енергийно обновяване на 

жилищата. 

• Няма идентифицирани конкретни 

проекти за благоустрояване на 

кварталите, идентифицирани от ИПГВР 

като такива с най-неблагоприятни 

характеристики от всички квартали в 

града - кв. „Надежда“ и кв. „Комлука“. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ 

• При актуализиране на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-

2027 г. следва да се допълни Приложение 1А „Индикативен списък на важни за общината 

проекти“ с идентифицирани в ИПГВР, но неизпълнени проекти за кварталите с най-

неблагоприятни показатели. 

• Въз основа на направените проучвания на жилищните условия в квартали с 

концентрация на бедност да се планират целеви средства за реализиране на системи от 

мерки за: 

o Обновяване на квартали с концентрация на бедност, вкл. урегулиране на 

териториите, проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура; 

o Подпомагане на домакинствата за привеждане на обитаваните от тях жилища в 

съответствие със законовите изисквания; 
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C. План за действие на Община Сливен за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 - 2020 г.  

В изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация 2015 – 2020 г., община Сливен е разработила 

План за действие за периода 2018-2020 г. За новия програмен период 2021-2027 е 

разработен проект на Национална стратегия за приобщаване, овластяване и 

равенство на ромите и предстои приемане на нови общински планове. 

ИЗВОДИ от анализа на документите ИЗВОДИ от социологическото проучване 

• Община Сливен е планирала, но не е 

разработила общинска програма за 

подобряване на жилищните условия в 

квартали с компактно ромско 

население.  

• В разработения план за действие 

липсват количествени индикатори, 

които да покажат обективно 

намеренията на общината за 

изпълнение на заложените дейности. 

• Като източник на финансиране на 

дейностите в повечето случаи е посочен 

общинският бюджет, но на практика в 

Разчетите за капиталови разходи в 

общинските бюджети за периода на 

плана 2018-2020 г. няма заложени 

конкретни обекти за кв. „Надежда“ и не 

може да се направи оценка има ли 

изпълнени дейности и в какъв обем са 

те. 

• Едно от нещата, които общината 

системно прави е отреждане на нови 

терени за жилищно строителство в села, 

в които има интерес за това. 

 57% от домакинствата в кв. Надежда и 88% 

от селото са с доходи под националната линия 

на бедност,  което показва, че не могат 

самостоятелно да се справят с проблемите.  

 41,4% в кв. „Надежда“ и 88% в с. Тополчане 

живеят в пренаселени жилища. 

 83,7% от анкетираните в кв. „Надежда“ и 

43% от с. Тополчане нямат нотариален акт за 

собственост на жилището. 

 1% от анкетираните домакинства в община 

Сливен са декларирали, че нямат възможност 

да се отопляват, а около 40% от селото и 24% 

от града отопляват само по 1 стая през 

студените месеци. 

 89% от с. Тополчане имат доходи от 

трудови договори, 61% получават майчински 

и детски надбавки, а в кв. „Надежда“ 43% 

разчитат на временна или случайна работа, а 

16% получават помощи за безработица. 

 77% от изследваните имат нужда от ремонт 

на жилището и биха взели заем за да подобрят 

жилищните си условия, а 81% от тях биха 

вложили средства  в узаконяване на 

жилището си.   
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ПРЕПОРЪКИ 

При изготвянето на новия План за приобщаване на ромите 2021-2027г. следва да се има 

предвид факта, че в изследваните квартали с преобладаващо ромско население над 2000 

домакинства живеят в незаконни жилища, които са техен единствен подслон, а над 1000 са 

в условия на екстремна жилищна бедност. Преобладаващата част от домакинствата са с 

доходи под националната линия на бедност и не могат да се справят сами. Мащабът на 

проблема е толкова голям, че не е възможно да бъде решен само с инвестиции в изграждане 

на нови жилища, или разселване на други места, а са необходими цялостни  

градоустройствени решения за конкретните квартали, като се подобряват жилищните 

условия на място. В плана следва да се предвиди:  

 Техническо обследване на всяка жилищна сграда, с цел установяване на нейната 

конструктивна годност или възможността й да бъде приведена в съответствие с 

изискванията.  

 Изработване на кадастрални карти и регистри, актуализация на ПУП, възмездно 

оземляване на домакинствата и даване на законов статут на жилищата им. 

 Проектиране на необходимата инфраструктура и изготвяне на поименен списък с 

приоритетни инфраструктурни обекти за изграждане в кв. „Надежда“ и кв. „Комлука“. 

 Създаване на местен механизъм за микрокредитиране на домакинствата за укрепване 

и ремонт на жилищата. 

 Целево финансиране от национални програми, фондове, републиканския бюджет и т.н. 

за разширяване територията на квартала и подпомагане на домакинствата за 

укрепване и привеждане на обитаваните от тях жилища в съответствие с минималните 

стандарти, както и за придобиване на законов статут.  
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IV. Препоръки за справедлив достъп до общинско жилище 

A. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета на 

30.01.2020 година 

В наредбата детайлно са регламентирани типове жилища по предназначение, 

кой има право да кандидатства за настаняване в общинско жилище и какви са 

критериите за подреждане на кандидатите в групи по степен на жилищна нужда, 

както и на кои групи се дава предимство, в случай на равно изпълнени всички други 

условия. Посочва се реда за кандидатстване и необходимите документи, а също и реда 

за класиране на кандидатите от Комисия за картотекиране на нуждаещи се от 

жилища. 

     ИЗВОДИ от анализа на документите ИЗВОДИ от социологическото проучване 

• Срокът на договорите за наем е 

определен до 5 години, за разлика от 

практиката в други общини (до 10 

години),  което създава условия за по-

голям оборот на ползване на общинския 

жилищен фонд от различни нуждаещи се 

от жилище лица. 

• При класирането на нуждаещите се от 

жилище се използва програмен продукт 

на АКСТЪР, който минимизира 

възможностите за субективно влияние 

при класиране на кандидатите. 

Програмата обаче не дава възможност за 

отчитане на предимство за кандидати, 

които едновременно отговарят на 

няколко от критериите по чл.6, ал.4 от 

Наредбата. 

• Основанията за прекратяване на 

наемните отношения са добре разписани, 

но не е ясно как се установява дали едно 

жилище се използва по предназначение 

(чл.20, ал.1, т.7). 

• Наемната цена отразява единствено 

характеристиките на жилището, без 

значение социално-икономическото и 

здравословно състояние на настанените 

лица. Действително, може да се получи 

месечна целева помощ за заплащане на 

наем на общински жилища при 

• 6% от анкетираните в община Сливен са 

кандидатствали за настаняване в общинско 

жилище, но не са получили. 

• 58% от кв. „Надежда“ и 33% от с. 

Тополчане са отговорили, че нямат желание 

да кандидатстват. 

• Само 14 % от анкетираните в двете 

населени места са картотекирани като 

нуждаещи се. 
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условията на чл. 14 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално 

подпомагане, но за такава могат да 

кандидатстват единствено самотни лица 

над 70 години или самотни родители.  

• Наемите на жилищата са ниски и не се 

акумулират достатъчно приходи за 

поддръжка. 

 

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 обмисли повишаване на базовата наемна цена на 1.00лв./м2, като се въведе 

плавно нарастване на наема с нарастване срока на ползване на жилището, напр. след 3-

тата година.  

• Да се въведе по-нисък наем за лица в екстремно лошо социално-икономическо и 

здравословно състояние.  

• Да се разшири практиката за осигуряване на нови общински/социални жилища чрез 

публично-частни партньорства; 
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B. Препоръки за използване на необитавани жилища като социални 

Жилищните нужди на жителите на община Сливен далеч надхвърлят наличния 

общински амортизиран жилищен фонд и е необходимо да се намерят нови подходи за 

удовлетворяване на жилищните нужди в общината. Един от тях може да бъде: 

Създаване на механизъм за използване на необитавани жилища 

 като социални жилища под наем 

     Частни жилища Общински жилища 

 Пазарна цена за продажба на:  
o ново строителство - 1400 лв/м2,  
o старо строителство - 900 лв/м2 

• За изграждане на социални жилища (и 
Клубове на пенсионера) е  планиран ресурс 
по ПИРО от 500 хил.лв., който е крайно  
недостатъчен. 

 Пазарният наем на жилище е около 

5,00 лв./м2 (по проучване на обяви на 

сайт alo.bg за м. ноември 2021 г. ) 

• Базовият общински наем на жилище е 
0,72 лв/м2 за I зона и 0,60 лв/м2 за II и III 
зона (9 пъти по-нисък от пазарния) 

 Наличните необитавани жилища са 
7115, в града – 2292, а в селата  - 4823 
Собствениците на необитавани жилища 
биха ги отдали на пазарен наем. 

• Нуждаещите се от жилище не могат да си 
позволят пазарен наем и имат нужда от 
социален наем. 

 
ПРЕПОРЪКИ 

• Създаване на механизъм за ползване на частни необитавани жилища като социални 

– с помощта на Общинско предприятие или Социална наемна агенция, която се грижи за 

жилищата и събирането на наемите.  

• Създаване на механизъм за дотиране от републиканския бюджет на наема до 

пазарните нива. Към момента може да се получи месечна целева помощ за заплащане на 

наем на общински жилища при условията на чл. 14 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, но за такава могат да кандидатстват единствено 

самотни лица над 70 години или самотни родители.  

• Осигуряване на държавна подкрепа за основен ремонт на съществуващите общински 

жилища. 

• Строителството на нови социални жилища означава огромни инвестиции както за 

изграждането на сградите (пазарни цени в Сливен – средно 40м2 х 1200 лв/м2 

=48000лв.), така и за изграждането на нова инфраструктура. Затова изкупуване на 

необитавани жилища за социални нужди с подкрепата на национални програми би 

осигурило повече жилища за по-кратък период и с по-малки инвестиции.  
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