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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Препоръките за подобряване на общинските жилищни политики и практики в община 

Търговище 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 Сливен и 

Търговище“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 Търговище“2 

  

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

на Общинска администрация, гр. Търговище, местни НПО, професионалисти в 

сферата на жилищните въпроси от гр. Търговище 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, както и намиране на решения за обновяване на кварталите с концентрация на бедност, 

където не малка 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 зам.кмета на Община Търговище Валентин Велчев и 

Душка Тотева - главен експерт жилищно настаняване в отдел "Общинска собственост", 

Община Търговище.   

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 Търговище“, 

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 Търговище“,Хабитат България., 2021 г.,  https://bit.ly/3s5cUjg  

http://www.activecitizensfund.bg/
https://bit.ly/3rdiJMh
https://bit.ly/3s5cUjg
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II. Кратък профил на жилищните ресурси в община Търговище3 
 

Община Търговище е е административен център на област Тръговище. Състои се от 52 

населени места – гр. Търговище и 51 села. Населението ѝ е 53 716 души.4  

A. Общински жилищен фонд – 190 жилища 
 Средна площ  между  25 и 60 кв.м. 

 Силно амортизирани, стопанисвани от Общинско предприятие “Социални и 

охранителни дейности”, което извършва само частични, спешни ремонти 

 Всички апартаменти са построени преди 1998 г., като голяма част от тях са 

построени около 1975 – 1982 г.  

 През последните години няма построени нови жилища с изключение на къщи за 

засегнатите от наводнението през 2005 г., придобити 13 бр. стари апартаменти в 

с. Макариополско, както и 12 бр. апартамента  в гр. Търговище.  

 Планирано е изграждане на 18 социални жилища със средства от ОПРР  

 В 171 общински жилища са настанени 217 домакинства, които наброяват 698 лица 

 Разпределението на категориите жилища, съгласно действащите разпоредби: 

Категории жилища по общинската наредба Планиран брой Дял 

Жилища за отдаване под наем (чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата) 31 16 % 

Жилища за продаване (чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата) 67 35 % 

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

Резервни жилища (чл.2, ал.1, т.4 от Наредбата) 89 47 % 

Всичко 190  

B. Нуждаещи се от жилище – картотекирани 398 лица 

 Реалният брой на домакинствата в жилищна нужда е значително по-голям 

C. Необитаван  жилищен фонд - 3750 жилища 

 22,85% от жилищата в общината са необитаеми 

D. Стратегически документи, имащи отношение към жилищните 

политики 

 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. 

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

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

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

 Общински план за интегриране на ромите 2015 - 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, публикувана на 27.02.2020 г.   

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

Община Търговище 

                                                           
3 По данни, подадени от Община Търговище, валидни към 31.12.2020 г. 
4 По данни на НСИ към 31.12.2020 https://bit.ly/3AHcW4I  

https://bit.ly/3AHcW4I
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III. Препоръки за промяна в общинските стратегически и 

програмни документи 

A. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 

2019– 2023 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 

• 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. 

• Няма оценка на приходите от 

отдаваните под наем общински жилища, 

както и на необходимите разходи за 

ремонт и поддържане на общинските 

жилища.  

• Разпределението на фонда не отговаря 

на нуждите: 

o само 16% е за отдаване под наем; 

o 35% е за продаване; 

o 46% е резервен фонд; 

В квартал „М. Малчев“ и с. Г. Ново, 
Търговище:  
 Над 75% от къщите в кв. „М.Малчев“и 90% 

в с. Г. Ново са кирпичени или тухли с 

гредоред. 

 41,6% в кв. „М.Малчев“ и 35 % в с. Г. Ново  

живеят в пренаселени жилища. 

 72,2% от домакинствата в града и 69% от 

селото са с доходи под националната линия 

на бедност. 

 27,3% от анкетираните в кв. „М. Малчев“ 

нямат нотариален акт за собственост на 

жилището. 

 
Забележка: Обем на извадката: 150 домакинства в кв. 
„Малчо Малчев“ и 200 домакинства в с. Г. Ново. 
Анкетирано е всяко второ домакинство. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

Необходимо е актуализиране на стратегията, с което:  

• Да се оценят обективните жилищни нужди на жителите на общината. 

• Да се намали значително броя на жилищата, предназначени за продаване.  

• 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.  

• Да се направи оценка на необходимите средства за ремонт на фонда. 

• Да се планират ежегодно средства в бюджета на общината за поетапно 

обновяване на фонда (основен ремонт на общински жилища). 

• Да се заложи индикатор “брой ремонтирани жилища/годишно“ или „кв.м. 

разгъната площ годишно“.  
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B. План за интегрирано развитие на община Търговище 2021-2027 г  

(ПИРО) 

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

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

за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище 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 не са анализирани 
жилищните нужди на населението и 
лошото състояние на квартал „Малчо 
Малчев“. 
• Планираните за изграждане социални 
жилища са само 18 брой. при 398 
официално картотекирани нуждаещи се. 
• В ИПГВР 2014-2020 отново не са 
анализирани жилищните нужди. 
• Планирано е изграждане на социални 
жилища на мястото на военните терени в 
града - 10 броя за маргинализирани групи 
в кв. Запад 3 (за 30 лица), но не са 
реализирани. 
• Планирано е благоустрояване на 
западните квартали, но за кв. „Малчо 
Малчев“ няма обособена позиция. 

В двете изследвани населени места: 
 41,6% в кв. „М.Малчев“ и 35 % в с. Г. Ново  

живеят в пренаселени жилища. 

 Само 63% от домакинствата в града и 

20% в селото имат тоалетна вътре в 

жилището. 

 Само около 38% в двете населени места 

имат баня вътре в жилището.   

 С изградена канализация са само 56% от 

домакинствата в кв. „М.Малчев“ и само 30% 

от домакинствата в с. Голямо Ново. 

 И в двете населени места има проблеми 

със сметосъбирането – 21% в града и 12% в 

селото са отговорили, че нямат контейнер и 

не е осигурено извозване на боклука. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

• Да се осигури финансиране за изпълнение на проект „Изграждане на съвременна 

жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище” по ОПРР 2014-2020 

или ПРР 2021-2027 

• При изготвянето на новия План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-

2027 следва да се направи прецизен анализ на състоянието на квартали с концентрация 

на бедност, какъвто е кв. „Малчо Малчев“ и да се планират целеви средства за 

реализиране на системи от мерки за: 

o Обновяване на квартала, 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; 

o Включване канализацията на кв. „Малчо Малчев“ в приоритетните обекти за 

изграждане на ВиК инфраструктура в общината. 

• В инвестиционната програма на ВиК Търговище, която не е официално публикувана, 

да се включат ремонтни дейности на ВиК системата в кв. „Малчо Малчев“. 
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C. Общински план за интегриране на ромите 2015 - 2020  

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 Търговище е 

разработила Общински план за интегриране на ромите. 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 

• В плана са предвидени две дейности, 

касаещи подобряване на жилищните 

условия на ромите, за които обаче няма 

индикатори за резултат: 

o Отреждане на нови територии за 

жилищно строителство с възможности 

за деконцентриране на компактните и 

обособени ромски квартали – не е 

посочено каква площ, брой парцели, за 

колко домакинства. 

o Актуализация/изработване на 

устройствени планове на 

съществуващи и новоотредени терени 

• Липсата на измерими индикатори 

прави невъзможно отчитането на 

постигнат напредък и ефективност на 

изпълнение на целите. 

• Не се посочва  и конкретен размер на 

необходимите средства, което е 

предпоставка да не се планират такива в 

общинския бюджет. 

 41,6% в кв. „М.Малчев“ и 35 % в с. Г. Ново  

живеят в пренаселени жилища. 

 27,3% от анкетираните в кв. „М. Малчев“ и 

21% от Г.Ново нямат нотариален акт за 

собственост на жилището. 

 11% от домакинствата в с. Г.Ново са 

декларирали, че нямат възможност да се 

отопляват, а около 30% от селото и 26% от 

града отопляват само по 1 стая през 

студените месеци. 

 72,2% от домакинствата в града и 69% от 

селото са с доходи под националната линия 

на бедност.  

 Само 6% в кв. „М.Малчев“ и 14 %в с. Г.Ново 

получават помощи за безработни. Голяма 

процент разчитат на временна или случайна 

работа – 35% в града и 51% в селото 

 50% от изследваните имат нужда от 

ремонт на жилщето и биха взели заем за да 

подобрят жилищните си условия.   

 

ПРЕПОРЪКИ 

• 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: 

o Цели и количествени индикатори за постигането им; 

o Конкретни мерки, вкл. поименен списък с приоритетните обекти в градския 

квартал „Малчо Малчев“, по години и 

o Планирането им като капиталови разходи в бюджета на общината за съответната 

година. 
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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, 

публикувана на 27 февруари 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 

• За картотекирането и класирането на 
нуждаещите се от жилище не се използва 
програмен продукт. 
• Срокът на договорите за наем е 
определен до 10 години, но може да бъде 
удължаван, което създава условия за 
пожизнено ползване на жилище от 
настанените домакинства, а и от техните 
наследници. 
• Определеният депозит в размер на три 
месечни наемни вноски, но не по-малко от 
60 лева е много нисък и на практика не 
гарантира покриването на щети от 
недобросъвестни наематели.  
• Наемите на жилищата са ниски - базовата 
наемна цена за 1 кв.м. полезна площ е 0.60 
лв, тъй като тези жилища изпълняват 
социални функции и така не се акумулират 
достатъчно приходи за поддръжка. 

 9% от анкетираните в община Търговище 

са кандидатствали за настаняване в 

общинско жилище, но не са получили. 

 77,5% в кв. „М. Малчев“ и 81% в с. Г. Ново са 

отговорили, че нямат желание да 

кандидатстват. 

 Само 4,7% от анкетираните в града и 35% 

от анкетираните в селото  са  картотекирани 

като нуждаещи се. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ 

• Да се намали срока на договора за настаняване под наем (напр. на 5 години); 
• Да се повиши 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 създадат механизми за подпомагане на настанените в общински жилища с цел  
осигуряване на работа и доходи за трайно решаване на жилищния им проблем; 
• Да се въведе програмен продукт за управление на общински жилища (напр. АКСТЪР); 
• Да се създадат условия за осигуряване на нови общински или социални жилища чрез 

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

Във връзка с проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. 

Търговище" по ОПРР 2014-2020 г., общината е приела Наредба за условията и реда за 

настаняване и ползване на социални жилища в Община Търговище. Пандемията от Ковид 19 

доведе до значително повишаване на цените на строителните материали и в комбинация с 

кризата в горивата направи реализирането на проекта значително по-скъпо от планираното 

по ОПРР. Тези обстоятелства подсказват необходимостта от намиране на 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 30 социални жилища е  
планиран ресурс по ОПРР от 1,3 млн.лв. – 
планираният ресурс е недостатъчен. 

• Пазарният наем на жилище е около 5,00 

лв./м2 (по проучване на обяви на сайт 

alo.bg за м. октомври 2021 г. ) 

• Базовият общински наем на жилище е 0,60 
лв./м2 (9 пъти по-нисък от пазарния) 

• 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 на наема до пазарните нива от републиканския 

бюджет. 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. 

• Изкупуване на необитавани жилища за социални нужди с подкрепата на национални 

програми.  

 

 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за 

човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани 

България. www.activecitizenfund.bg 

http://www.activecitizenfund.bg/

