
 

 

 

 

Конференция  
„Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на 

общинско и национално ниво“ 
 

Организатор: Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството“ 
 

14 април 2022 г., гр. София  
ГРАНД ХОТЕЛ АСТОРИЯ, бул. Тотлебен 8 

За потвърждение, моля регистрирайте се тук: https://forms.gle/fHUXM4S2v5RBBJGr5 
Може да прослeдите събитието и онлайн  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEudOqprzgqGt2lOjDmENc8CgCKY5gQWW9s 
 

П Р О Г Р А М А 
 

 

9.30 - 10.00 Регистрация и кафе 

10.00 - 10.15 Откриване на конференцията  
 Приветствие от арх. Стефан Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и 

благоустройството, МРРБ 

 Приветствие от Росица Иванова – секретар на НССЕИВ  

 Приветствие от Минчо Бенов, Хабитат България 

 

 

10.15– 10.40 

 

 

 

 

10.40 – 11.00 

 

 

 

11.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

І Панел: Общински жилищни политики и практики 
Модератор: Десислава Иванова, гл.експерт „Европроекти“, Община Дупница 

 Социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на 

семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и 

Търговище“ – доц. Алексей Пампоров, социолог, БАН; представяне на 

ключови резултати и дискусия; 

 

 Проучване на местни жилищни политики и практики в Община Сливен и 

Община Търговище  и препоръки за подобряването им – Ася Добруджалиева, 

Хабитат България, представяне и дискусия;    

 

 Дискусия на тема „Общинските жилища – политики за наемите, 

поддържане на фонда, необходима подкрепа и неизползвани ресурси“; 

Панелисти:  
 Стефан Радев, Община Сливен, кмет  

 Михаела Кънева, Община Добрич, Дирекция „Общинска собственост“; 

 Арх. Дима Лекова, МРРБ, и.д. директор Дирекция „Жилищна политика“; 

 Весела Звезданова, МРРБ, нач.-отдел „Стратегии и програми“; 

https://forms.gle/fHUXM4S2v5RBBJGr5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEudOqprzgqGt2lOjDmENc8CgCKY5gQWW9s
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2021/07/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-2.pdf
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2021/07/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-2.pdf
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2021/07/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-2.pdf
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD.pdf
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.pdf


 

 

 

 

11.30 – 12.00  Дискусия на тема „Незаконни жилища – какво могат да направят общините 

за решаването на проблема“ 

Панелисти:  
 Стефан Радев, Община Сливен, кмет  

 Арх. Стояна Чавдарова, Община Кюстендил, главен архитект; 

 Пламен Петров, НСОРБ, юрисконсулт; 

 Даниела Михайлова, СНЦ „Инициатива за равни възможности“, юрист; 

12.00 - 13.00  Обяд 

 

 
 

13.00 – 13.30  

 
 

13.30 – 14.00 

 

 

 
 

14.00 – 14.30  

ІI панел: Добри практики за жилищни политики в Европа  
Модератор – арх. Мария Бадева, Съюз на урбанистите в България; 
 

 Жилищно настаняване за уязвими групи в Полша -  Aleksandra Jadach-Sepioło,  

Институт за урбанизация и регионално развитие, Полша; 
 

 Националния жилищен фонд на Словакия – начин на функциониране и 

програми за подпомагане – Elena Szolgayova, бивш генерален директор на ГД 

„Жилищна политика и градско развитие“ в Министерството на транспорта и 

строителството, Словакия; 

 

 Закон за устройство на неформалните квартали в Румъния –  Bogdan Suditu, 

представител на Make Better и Букурещкия университет;  

14.30 - 15.00  Кафе пауза 

 

 

15.00 - 15.20 

 

 

15.20 – 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІI панел: Националната жилищна политика за уязвими групи 
Модератор: доц. Алексей Пампоров, социолог, Българска академия на науките; 

 Представяне на Доклад с препоръки към националната жилищна политика 

по отношение на уязвимите групи –  Ася Добруджалиева, Хабитат България; 

 

 Дискусия на тема „Необходими ли са на България Национална жилищна 

стратегия и Национален жилищен фонд“ 

Панелисти:  
 Арх. Дима Лекова, МРРБ, и.д. директор Дирекция „Жилищна политика“; 

 Весела Звезданова, МРРБ, нач.-отдел „Стратегии и програми“; 

 Пламен Петров, НСОРБ, юрисконсулт 

 Ирина Мутафчийска,Национален център за териториално развитие (НЦТР), 

изп.директор 

 



 

 

 

 

 
Конференцията се провежда 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. 

15.50 – 16.20 

 

 
 

 

 

 

 

16.20 – 16.30 

 Дискусия на тема „Устройството на ромските квартали – пречки и решения“ 

Панелисти:  
 Ивайло Стоянов, МРРБ, нач.-отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ 

 Инж.Пламен Петров, МРРБ, държавен експерт, отдел “Стратегии и програми“  

 Жозеф Насер, Национален център за териториално развитие (НЦТР), урбанист 

 Даниела Николова, НССЕИВ, секретариат 

 доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова, Съюз на урбанистите в България 

 
 Закриване на конференцията 


