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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 жилищни условия 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. Хабитат България е член на НССЕИВ към МС. 

 от 2016 г. е член на Наблюдаващия комитет на ОП „Добро управление“ 2014-2020. 

 от 2019 г. е член на Тематичната работна група за подготовка на ОП „Региони в развитие“ 
2021 – 2027. 

 от 2020 г. е член на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране. 

 от 2020 г. е  член на европейската Коалиция за право на енергия. 

 

 

 

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. 

През 2021 г. Фондацията фокусира дейността си в няколко основни проектни инициативи: 

 Проект „Build Solid Ground“ 

 Изграждане на социално предприятие  

 Проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ 

МИСИЯ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
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 Застъпничество за достъп до енергийно обновяване 

 Координиране на Коалиция „Достоен дом“ и други застъпнически дейности 

 Проект LIFE Bio-Balance  за устойчиво оползотворяване на биомаса 

 Управление на собствен жилищен фонд за семейства пострадали от природно бедствие в 

гр.Варна, кв. Аспарухово 

По всяко от тези направления бяха извършени следните дейности: 

 

 

През 2021 г. приключи изпълнението на 
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 бе 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. 

Заключителното събитие по проекта – IV Национален жилищен форум се проведе на 27 януари 
2021 г. в онлайн формат. Хабитат България надгради проблематиката на предходните три Национални 
жилищни форума, като постави фокуса на четвъртия върху темата  „Преодоляване на жилищната и 
енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“. 
Програмата на ООН за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво 
развитие” поставя пред държавите в света 17 глобални цели за развитие. Основното послание на 
програмата е “Никой да не бъде изоставен” и в своя Доклад за напредъка по изпълнението на целите 
на ООН за устойчиво развитие, приет в началото на 2020 г., българското правителство е заявило 
категорично отстояване на позицията за връзката между изпълнението на Целите на ООН за устойчиво 
развитие и защитата на правата на човека. Няколко са целите, които имат директно отношение към 
правото на достъп до жилищище и достъп до енергия: Цел 1. Изкореняване на бедността във всичките 
й форми и навсякъде; Цел 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и 
съвременна енергия за всички; Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, 
безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене. 

Тези неотложни глобални цели определиха основните акценти в програмата на форума, в 
който се включиха общо 90 участника. Те единодушно се обединиха около тезата, че пет години след 
приемането на Дневен ред 2030 на ООН, степента на изпълнението на поетите от страната ни 
ангажименти за постигане на поставените цели е незадоволителна. Все още няма дефиниран 
Координационен механизъм и Национален списък на индикатори, с които да се наблюдава и отчита 
напредъка по изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие. Препоръките на участниците за 
решаването на откроилите се по време на форума проблеми в жилищната система в България бяха 
оформени в официално становище.  

Пълен запис на събитието: https://www.youtube.com/watch?v=69e64vk0e3c  

В рамките на проекта бяха организирани 34 срещи в български общини и университети, 

ПРОЕКТ BUILD SOLID GROUND 

https://hfh.bg/bg/national-housing-forum/
https://hfh.bg/bg/national-housing-forum/
https://hfh.bg/bg/2021/01/27/fourth-national-housing-forum-housing-and-energy-poverty-sustainable-development-goals/
https://hfh.bg/bg/2021/01/27/fourth-national-housing-forum-housing-and-energy-poverty-sustainable-development-goals/
https://www.youtube.com/watch?v=69e64vk0e3c
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посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията. На тези 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 във всеки град се проведоха и доброволчески инициативи за 
подобряване на градската среда, в които се включваха младежи, представители на НПО, граждани и 
служители на всяка една от общините. Във всички градове бяха ремонтирани и облагородени 
различни обекти на градската среда: общински стадиони, детски площадки, паркови участъци, 
училищни дворове. 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. 

В рамките на проекта се проведе и активна застъпническа кампания включваща онлайн 
петиция, създаване на илюстрации и печатни рекламни картички и визии, ТВ рекламна и радио 
кампания, двуезична онлайн изложба “Портрети на надеждата”, посветена на темата за 
предизвикателствата и възможностите на урбанизацията. 

 Изложба:http://hfh.bg/bg/exhibition-portraits-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.  

 

 

През 2011 г. с цел научно- 
изследователска 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 търговското дружество  
на Хабитат България 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 ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“. Изобретената и патентована 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. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

http://hfh.bg/bg/exhibition-portraits-of-hope-Build-Solid-Ground/
http://hfh.bg/bg/2020/12/09/exhibition-portraits-of-hope-build-solid-ground/
http://www.buildsolidgroung.bg/


5  

През 2021 г. бе закупен парцел в с. Долна Диканя, който е с площ от 4497 кв. м., асфалтиран и 
ограден. Веднага след закупуването му започнаха подготвителни дейности по проектирането на 
промишлени халета, които да се впишат оптимално  в границите на закупения терен.  

Изготвен бе предварителен проект на производствената линия, който ще прецизира 
изискванията към промишленото хале от гледна точка на разпределение на помещенията и физически 
параметри. Във връзка с изготвянето на този проект бяха проведени срещи и комуникация с компании 
- производители на технологичното оборудване.  

Същевременно, за период от 10 години бяха регистрирани две търговски марки Термтекс 
(Thermtex) и Ретекс (Retex) за бъдещата продукция на предприятието – изолационни материали от 
рециклиран текстил.   

Кандидатурата на Хабитат България „Топлоизолация от рециклиран текстил и текстилни 
отпадъци” бе селектирана в Топ 4 финалисти в категорията „ShelterTech Award“ на Европейските 
награди за иновации в жилищния сектор. Целта на наградите е да бъдат показани и отличени значими 
инициативи, които чрез иновации и сътрудничество допринасят за осигуряване на жилища на 
достъпни цени в Европа. Инициативата на Хабитат България бе избрана сред повече от 30 
кандидатури, участвали в конкретната категория на конкурса, което отразява мащаба на проекта и 
сериозната конкуренция.  

Като финалист на Европейските награди за иновации в жилищния сектор, Хабитат България 
получи покана за създаване на свой виртуален изложбен щанд за представяне на номинираната 
инициатива в рамките на Европейски жилищен форум, който  се проведе онлайн в периода 16-19 
ноември, 2021 г.   

Социалното предприятие на Хабитат България предизвиква обществен интерес и 
организацията е канена да го представя на редица изложби, конкурси и медии. Тук може да видите 
участието на Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България в предаването “Иновативно" 
по БНТ2: Българска текстилна изолация спестява вредни емисии и средства. 

 

 

 

Проект „Изследване и аргументи за нови 
жилищни политики в полза на цялото общество“  се 
изпълнява в периода септември 2019 – април 2022 
г.  и е финансиран от Програма „Фонд Активни 
граждани“ на ФМ на ЕИП 2014 – 2021. 

Целта на проекта е да допринесе за 
разработване на дългосрочни, отговарящи на 
нуждите, общински и национални жилищни 
политики, които да осигурят адекватни и сигурни 
жилища и среда за обитаване на ромите. 

През 2021 г. повечето проектни дейности 
бяха проведени в онлайн формат  заради 
епидемичната обстановка в България и 
трикратните парламентарни избори в рамките на 
една година.  

Същевременно бяха анализирани и 
обобщени резултатите от представителното 
социологическо изследване, проведено в двете пилотни общини - Търговище и Сливен. В рамките на 
проекта бяха  анкетирани  800 домакинства в кв. Надежда и с. Тополчане в община Сливен и кв. Малчо 

ПРОЕКТ „ИЗСЛЕДВАНЕ И АРГУМЕНТИ ЗА НОВИ ЖИЛИЩНИ 
ПОЛИТИКИ В ПОЛЗА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО“ 

hthttps://hfh.bg/bg/2021/12/08/development-of-an-industrial-facility-for-the-production-of-thermal-insulation-of-recycled-textiles/
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Малчев и с. Голямо Ново в община Търговище.за установяване на текущата им жилищна ситуация. 
Резултатите от анкетирането бяха  обобщени в аналитичен доклад „Жилищни потребности и нагласи 
на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ , 
изготвен от експерта социолог доц. Алексей Пампоров, БАН.  

През юни 2021 г., Хабитат България организира 
две кръгли маси, на които официално 
представи доклада и дискутира резултатите от него. В 
събитията, проведени със съдействието на двете 
пилотни общини се включиха общински служители, 
граждани, представители на граждански организации, 
местни общински и държавни структури.Резултатите от 
проучването в Сливен показват, че: 

 По отн. на инфраструктурната 
обезпеченост на жилищата в кв. 
„Надежда“ само 26,8% от анкетираните 
имат тоалетна вътре в жилището и само 
33,2% – баня. В с. Тополчане тоалетна вътре в жилището имат само 19,3%, а баня – 35%; 

 Относно наличните документи за собственост в кв. „Надежда“ какъвто и да е документ за 
собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата 
нямат никакъв документ. Съвкупността от домакинства в с. Тополчане е разделена на две 
приблизително еднакви части – 56,9% имат някакъв документ за собственост, докато 
останалите 43,1% нямат документи или не знаят дали има такива; 

 Изследваните общности са действително с концентрация на бедност. В с. Тополчане, 
където е и най-висок рискът от бедност, 87,5% от домакинствата живеят с доходи под 
националната линия на бедност за съответната година, а специфичната линия на бедност 
е 147 лв. В кв. „Надежда“ доходите са по-високи и там под националната линия на 
бедност живеят 57% от жителите на квартала. 

В Община Търговище беше установено, че: 

 71% от респондентите в кв. „Малчо Малчев“ и 79% в с. Голямо Ново декларират, че 
разполагат с нотариален акт за жилището си, а съответно 15% и 13% имат договор за 
покупка, но без нотариален акт. Едва 13% в града и 8% в селото нямат документи или не 
знаят дали има такива; 

 За да оптимизират своите разходи, домакинствата използват различни подходи 
за отопление на жилищата си през зимата. Данните показват, че между различните 
квартали не се наблюдават твърде големи разлики. Само 33% в Търговище и 21% в с. 
Голямо Ново отопляват всички стаи. Подобни са процентите и на хората, които се събират 
да живеят в една стая през зимата – 26% в града и 30% в селото. Много домакинства 
отопляват основно една стая, в която се събират през деня, а спалните затоплят само 
преди лягане – 26% в Търговище и 30% в с. Голямо Ново; 

 Висок е процентът респонденти, които биха похарчили пари за сериозен основен ремонт 
на настоящето си жилище. В кв. „Малчо Малчев “ в Търговище само 15% са отговорили, 
че нямат планове за извършване на подобрения, всички останали планират да отделят 
средства за ремонт на покрив (66%), смяна на дограма (52%) или дострояване на 
допълнителни стаи (42%). В с. Голямо Ново основните приоритети са ремонт на покрив 
(62%) и смяна на дограма (76%). 

За представянето на ключови резултати от социологическо изследване в социалните мрежи 
бяха разработени десет инфографики, които могат да бъдат разгледани в галерията на уебсайта на 
Хабитат България  https://hfh.bg/bg/research-based-policy-development/ 

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/bg/research-based-policy-development/
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Успоредно със социологическото изследване и благодарение на съдействието на общинските 
администрации в Сливен и Тръговище, се осъществи и проучване на действащите общински жилищни 
политики и практики за подобряване на жилищните условия в съответните общини, което включва: 

 Изследване на общинските стратегически и програмни документи за жилищните 
политики; 

 Изследване на общинските наредби за управление на общински жилища; 

 Проучване на общинския жилищен фонд; 

 Проучване на жилищната картотека за настаняване в общинския жилищен фонд; 

 Проучване на необитавания жилищен фонд на база подадени декларации за 
освобождаване от такса битови отпадъци. 

Докладите от двете изследвания може да разгледате тук: 

 Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на 
жилищните условия на уязвими групи в община Търговище 

 Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на 
жилищните условия на уязвими групи в община Сливен 

Въз основа на направеното проучване бяха изведени препоръки за подобряване на местните 
жилищни политики и практики, които бяха съгласувани и обсъдени на консенсусни онлайн кръгли маси 
с Община Сливен и Община Търговище през октомври и ноември 2021 г. Инициираният дебат и 
пряката работа с публичните власти, както и включването и на други заинтересовани страни ще 
допринесе за формулирането на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, 
програми и наредби. Съвместната ни работа по темите свързани с жилищните условия и потребности 
на уязвими групи от населението подпомага работата на местните общини при разработването на 
нови общински жилищни програми. 

Докладите с препоръките можете да разгледате тук: 

 Препоръки за подобряване на жилищните политики в община Търговище 

 Препоръки за подобряване на жилищните политики в община Сливен 

В края на проекта, през 2022 г.  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. 

 

 

Застъпническите дейности, които организацията 
изпълнява в областта на жилищната енергийна ефективност и 
преодоляването на енергийната бедност са подкрепени чрез 
партньорството на Хабитат България с  Европейската 
климатична фондация . 

В рамките на първия съвместен застъпнически 
проект, реализиран в периода юли 2020 г. – юни 2021 г. 
Хабитат България работи активно за осигуряване на 
механизми за достъп и участие на уязвими групи от обществото в процеса на енергийно обновяване 
на жилищата и разработване на дефиниция за „енергийна бедност“. Насочени бяха усилия към 
приемане на Дългосрочна стратегия за енергийно обновяване на жилищния и нежилищен сграден 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 

https://hfh.bg/wp-content/uploads/2021/10/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%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-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%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
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2021/10/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%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-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%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
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2021/11/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%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-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%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-1.pdf
https://hfh.bg/wp-content/uploads/2021/11/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%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-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%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-1.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
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://www.facebook.com/%25D0%2596%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%2591%25D1%258A%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F-109298993904053/?modal=admin_todo_tour
https://europeanclimate.org/
https://europeanclimate.org/
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фонд 2021-2050 г. и удължаване на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради въз основа на нови принципи за самоучастие и подбор и с фокус 
подпомагане участието на домакинства с ниски доходи. 

Част от ключовите дейности, които организацията проведе бяха: 

 Изследване на механизмите за насърчаване самоучастието на собствениците на 
жилища в Централна и Източна Европа в програми за енергийното обновяване на 
домовете; 

 Проучване на съществуващите дефиниции за енергийна бедност в Унгария, Словакия и 
Румъния; 

 Анкетиране на общини, неправителствени организации и професионални 
домоуправители относно необходимостта от промени в съществуващите механизми за 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
сгради. 

През 2021 г. Хабитат България изготви редица предложения за промени в национални 
стратегически документи, имащи отношение към енергийното обновяване на жилищата, сред които: 

 Становище по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 

 Декларация по проект “Енергийна ефективност в сградния фонд” от Плана за 
възстановяване и устойчивост на Република България 

 Становище по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване 
и участие на ромите 2021-2030 

 Декларация по проект 9а “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния 
сграден фонд„ от Националния план за възстановяване и устойчивост 

През периода юли 2021 – юни 2022 г. Хабитат България продължава успешното си 
партньорство с ЕКФ. С втория съвместен проект ECF 2105-62141 организацията надгражда 
реализираните до момента застъпнически дейности за достъп до енергийно обновяване. Темите, 
които ще бъдат по-широко представени са новите политики на ЕС за постигане на 55% намаляване на 
въглеродните емисии до 2030 г., както и ролята на енергийното обновяване на жилищните сгради за 
справяне с енергийната бедност и постигане на въглеродна неутралност на ЕС до 2050 г.  

Хабитат България идентифицира четири основни направления за работа: 

 Енергийната бедност и достъпа до финансиране на уязвими групи; 

 Предимствата на енергийното обновяване на жилищата; 

 Необходимостта от въвеждане на минимални стандарти за енергийните характеристики 
на старите сгради; 

 Ползите от законодателството на ЕС за енергийните етикети и екопроектирането. 

Според глобалната мрежа от независими експерти OpenExp три страни от Европейския съюз 
попадат в категорията на екстремна енергийна бедност по индекс EDEPI. Най-лошо е положението в 
България с EDEPI 0.7. Другите две страни са Унгария и Словакия, съответно с индекси 6.2 и 8.4, които 
обаче имат 10-12 пъти по-добри показатели от България. За сравнение, страните, в които почти липсва 
енергийна бедност са Швеция  с индекс 95.4 и Финландия с индекс 85.6. Данни на Европейската 
комисия за 2018 г. показват, че 34 млн. европейци, предимно от Централна и Източна Европа, не са 
могли да отопляват достатъчно домовете си. За същия период, България е страната с най-голям 
процент (14.8%) на разходи за енергийни услуги от общите разходи на семействата с ниски доходи. 

В задълженията на държавите членки на ЕС по Директивата за електроенергията от 2019 г., 
влиза разработването на техни собствени критерии за енергийна бедност, в съответствие с 

https://hfh.bg/bg/2021/04/19/habitat-bulgaria-statement-program-for-development-of-the-regions-2021-2027/
https://hfh.bg/bg/2021/04/21/declaration-on-the-project-energy-efficiency-in-the-building-stock-of-the-national-recovery-and-sustainability-plan-of-bulgaria/
https://hfh.bg/bg/2021/04/21/declaration-on-the-project-energy-efficiency-in-the-building-stock-of-the-national-recovery-and-sustainability-plan-of-bulgaria/
https://hfh.bg/bg/2021/04/23/habitat-bulgaria-statement-the-national-strategy-of-the-republic-of-bulgaria-for-roma-inclusion-and-participation-2021-2030/
https://hfh.bg/bg/2021/04/23/habitat-bulgaria-statement-the-national-strategy-of-the-republic-of-bulgaria-for-roma-inclusion-and-participation-2021-2030/
https://hfh.bg/bg/2021/07/29/statement-on-the-project-9a-support-for-sustainable-energy-renovation-of-the-housing-stock-national-recovery-and-resilience-plan/
https://hfh.bg/bg/2021/07/29/statement-on-the-project-9a-support-for-sustainable-energy-renovation-of-the-housing-stock-national-recovery-and-resilience-plan/
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националния им контекст и оценяване на броя на домакинствата в положение на енергийна бедност. 
При наличие на значителен брой такива домакинства държавите членки трябва да включат в своите 
национални планове в областта на енергетиката и климата - индикативна цел за намаляване на 
енергийната бедност, да дадат времева рамка и да очертаят подходящи политики. До този момент 
България не е изпълнила тези изисквания. 

 Предимствата на енергийното обновяване на жилищата 

Сред най-ефективните решения за справяне с 
енергийната бедност е “Вълната на саниране” (Renovation 
Wave), като Инструментът за възстановяване Next 
Generation EU потвърждава нейната основна роля. 
Публичните интервенции трябва да са насочени към най-
уязвимите домакинства и жилищата, които имат най-
голяма нужда от саниране. Директивата за енергийна 
ефективност, Член 7, параграф 11 изисква в подходяща 
степен дял от мерките за енергийна ефективност да бъдат 
насочени приоритетно към уязвими домакинства, 
включително домакинства, засегнати от енергийна 
бедност. 

Енергийното обновяване на сградите в Европа 
помага на 7 млн. европейци годишно да преодоляват 
енергийната бедност. За същия период екологичните, 
социални и икономически ползи се равняват на 291 млрд. 
евро, а откритите нови работни места са 160 000. 

 

 Необходимостта от въвеждане на минимални стандарти за енергийните характеристики 
на старите сгради 

До 2030 г., Европейският съюз има за цел да намали с 55% емисиите на парникови газове, да 
удвои годишния темп на обновяване на съществуващия сграден фонд и 35 млн. сгради да бъдат 
дълбоко енергийно обновени. 

Европейската комисия включва 13 законодателни промени в пакета „Подготвени за цел 55“, 
част от които са постепенно премахване на безплатните квоти за търговия на въглеродни емисии в 
промишлеността и енергетиката, откриване на втори пазар за търговия с въглеродни емисии за 
автомобилния транспорт и за отоплението на сградите, налагане на въглеродна такса по европейските 
граници за внос на стоки, произведени с енергоемки технологии, достигане на 40% дял на зелената 
енергия до 2030, обновяване на 3% от публичните сгради годишно и въвеждане на задължителни 
минимални стандарти за енергийните характеристики на старите сгради. Тези стандарти ще 
гарантират, че най-лошите сгради ще бъдат обновени и сградния фонд на ЕС ще достигне климатична 
неутралност най-късно до 2050 г. 

 Ползите от законодателството на ЕС за енергийните етикети и екопроектирането 

Изследвания на ЕС показват, че енергийният етикет мотивира избора на потребителите. 93% 
от населението разпознава енергийния етикет на ЕС, а 79% от потребителите са били повлияни от него 
при избора си на покупка. 

Политиката на ЕС за екодизайн се разширява в 15 групи продукти, като обхваща всички видове 
домакински уреди и оборудване, всички видове офис техника и оборудване, както и производствено 
оборудване – електродвигатели, помпи, гуми, заваръчно оборудване, трансформатори и др. Целта на 
новото законодателство е да доведе до 230 Mtoe (милиона тона нефтен еквивалент) икономии на 
енергия до 2030 г., което се равнява на общото годишно крайно енергопотребление на Испания и 
Полша. 
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Един от основните инструменти за постигане целите на проекта е активната комуникационна 
кампания, която включва: 

 Изготвяне на  16 инфографики, по четири за всяко от ключовите послания на проекта за  
разпространението им в социалните и традиционни медии 

 Излъчване на три рекламни 30 сек. радио спота по програма „Хоризонт” на БНР 

 E-mail кампания по темата за енергийната бедност 

 Първият рекламен радио спот на тема „Енергийната бедност и достъпа до финансиране 
на уязвими групи” бе излъчен в ефира на БНР - Програма “Хоризонт” в периода от 4-ти до 
15-ти октомври,2021 г. Финалните резултати от радио кампанията показват: 

 6 излъчвания в прайм тайм и 4 излъчвания извън прайм тайм, общо 310 секунди 

 Общ % рейтинг точки за целева аудитирия всички хора 9,9% 

 Общ брой рейтинг в хиляди хора 568 458 

 % хора чули рекламата поне 1 път 8,63% от 5 742 000 

През периода септември - декември 2021 г. бяха промотирани 8 инфографики, представящи 
темите за “Енергийната бедност и достъпа до финансиране на уязвими групи” и “Предимствата на 
енергийното обновяване на жилищата”. Резултатите от тяхното разпространение: 

Органична информационна кампания  в социалните медии Facebook, Instagram и Twitter 

Период на провеждане: септември - декември 2021 г.   

 Обхват: 15 050 човека 

 Импресии: 16 558 гледания 

 Ангажираност: 871 пъти 

 Споделяне: 118 пъти 

 Реакция : 808 пъти 

 

Платена рекламна кампания във Facebook & Instagram  

Период на провеждане: 20 - 30 септември и 09 - 29 декември 2021 г.   

 Обхват: 122 203 човека 

 Импресии: 287 364 гледания 

 Ангажираност: 2 678 пъти 

 Клик на линк: 2 455 пъти 

 Реакция към пост: 169 пъти 

Следващите рекламни кампании са планирани за март и юни 2022 г. 

Хабитат България проведе e-mail кампания, представяйки темата за енергийната бедност. 
Съобщението бе изпратено до над 850 човека, участници в мероприятия организирани от Хабитат 
България. Призивът за действие на кампанията бе покана за споделяне на социалните постове и 
инфографики разработени по темата, за да се постигне по-голяма публичност. Кампания: 
https://mailchi.mp/5480540eae24/habitat-for-humanity-bulgaria-access-to-energy-renovation 

Проектът имаше и значително медийно отразяване в 4 радио интервюта и над 15 онлайн 
публикации. 

Прочетете повече за кампанията на Хабитат България за достъп до енергийно обновяване в 

https://www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria
https://www.instagram.com/habitatforhumanitybulgaria/
https://twitter.com/HabitatBulgaria
https://mailchi.mp/5480540eae24/habitat-for-humanity-bulgaria-access-to-energy-renovation
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партньорство с Европейската климатична фондация на създадената проектна страница на уебсайта на 
организацията: Достъп до енергийно обновяване 

 

 

От 2014 г. Хабитат България е учредител и координатор на 
Коалиция за подобряване на жилищните условия в България 
„Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на 
равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции 
и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. 
Членове на коалицията са 37 НПО организации, представители на 
бизнеса, браншови организации и общини, 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 2021 г. Хабитат България  участва в работни срещи за 
обсъждане на промени в законодателството и в редица консултации по въпроси касаещи жилищната 
политика в България: 

Хабитат България бе избрана да участва като представител на неправителствените 
организации, работещи за социалното включване и интегриране на маргинализираните групи в 
Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион.  

Член сме на Тематичната работна група за подготовка на Програмата за развитие на регионите 
2021-2027 г. На заседанието на ТРГ през януари 2021 г. зам.министърът на регионалното развитие и 
благоустройството г-жа Деница Николова, представи третата версия на ПРР, в която бяха отразени 
предложения от Хабитат България за финансиране в рамките на програмата на мерки за обновяване 
на бедните/гетоизирани квартали. 

Във връзка с проекта на Национална стратегия за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 
г., представител на Хабитат България бе включен в работната група, имаща за цел отразяване на 
коментарите от общественото обсъждане, преработване на стратегията и подготовка на план за 
действие. Секретариатът на НССЕИВ проведе редица онлайн дискусии и консултации по текстове на 
стратегията, изготвяне на SWOT анализ, определяне на индикатори за постигане на целите и др. По 
преработения вариант на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 
участие на ромите (2021-2030), версия 13.04.2021 г., бе разработено и внесено в МС и НССЕИВ 
становище на Хабитат България.  В него се настоява за формулиране на специфична цел: „Създаване 
на нормативен инструментариум за придобиване на законен статут на жилища в кварталите с 
преобладаващо ромско население, обитавани от домакинства в жилищна нужда, за които това 
жилище е единствено.“ Организацията многократно е подчертавала икономическите, социални и 
екологични ползи за цялото общество от решаването на този проблем. С пълния текст на становището 
можете да се запознаете ТУК.  

Хабитат България бе поканена за участие в  Консултативния съвет на проект Интегрирани услуги 
за жилищно обновяване SHEERenov, реализиран по Хоризонт 2020, в партньорство с МРРБ, Столична 
община, БФМА, Клийнтех и партньори от Унгария и Естония. Проектът има за цел да изгради и утвърди 
модел, осигуряващ устойчиво решение за обновяването на жилищни сгради, базиран на принципа 
„One stop shop“/“Обслужване на едно гише“.  

През февруари 2021 г. организацията бе поканена за участие в Консултативния съвет на проект 
за преодоляване на енергийната бедност POWERPOOR, финансиран отново по Хоризонт 2020. 
Българският партньор по проекта е Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, както и организации от 

ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“ 

https://hfh.bg/bg/access-to-energy-renovation/
https://hfh.bg/bg/2021/04/23/habitat-bulgaria-statement-the-national-strategy-of-the-republic-of-bulgaria-for-roma-inclusion-and-participation-2021-2030/
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Белгия, Гърция, Естония, Испания, Латвия, Португалия, Унгария и Хърватия. Проектът има за цел да 
създаде съобразени с местните условия програми в подкрепа на енергийно бедните домакинства в 
тези страни и да стимулира използването на алтернативни финансови модели като създаването на 
енергийни общности и кооперативи, както и набирането на групово финансиране. Проведена бе и 
първа онлайн среща на Консултативния съвет, в който бяха очертани основните дейности по проекта 
и възможности за сътрудничество. 

Представители на Хабитат България участваха в заседания на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма „Добро управление“. По време на дискусиите по изпълнението на ОПДУ, 
поставихме отново въпроса за отпадане на необходимостта от банкова гаранция за получаване на 
авансово плащане по програмата, както и коментирахме недостатъчното качество и обхват на 
електронното управление в страната. 

Хабитат България се регистрира като член на Платформата за основни права, създадена от 
Агенцията на ЕС за основни права (АЕСОП). Като част от тази мрежа, организацията  участва в проучване 
на Европейската комисия в подкрепа на програмата „Граждани, равенство, права и ценности“. Тази 
програма има за цел ЕК, чрез система от посредници, да насочва средства към регионални и местни 
организации, които насърчават и защитават ценностите на съюза в държавите-членки на ЕС.  Като 
членове на АЕСОП участвахме в уебинар относно Конференцията за бъдещето на Европа и онлайн 
Форум за основни права 2021 - най-значимото периодично събитие за правата на човека в 
Европейския съюз. 

Представител на Хабитат България участва в организираната от Главна дирекция 
“Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в МРРБ, фокус-групова дискусия във 
връзка с ефективното структуриране и управление на Европейските структурни и инвестиционни 
фондове за програмния период след 2020 г.  

Представители на фондацията участваха в консултации по  завършения документ „Програма за 
София“, в който са планирани 2 групи мерки, касаещи жилищните условия: 10.М4. Създаване и 
прилагане на модели за осигуряване на достъпни жилища – планирани 431 млн.лв. 12.М1. Дълбоко 
обновяване на съществуващия жилищен сграден фонд – планирани 340 млн.лв. В тези мерки е 
предвидено и развитието на услугата „жилищен медиатор“, разработена и предложена от Хабитат 
България. 

Фондацията бе поканена за участие в националния семинар относно ролята на местните 
власти при стартирането на програми за социални жилища, в рамките на проект „Укрепване на 
капацитета на националните и местните власти за формулиране и прилагане на базирани на факти и 
участие жилищни политики и стратегии в България“, изпълняван съвместно от Управляващия орган на 
ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Програмата на ООН за населените места (ООН-Хабитат) и 
Икономическата комисия за Европа на ООН. Представители на фондацията участваха в дискусията по 
изготвения в рамките на проекта Доклад за жилищното настаняване в България като настояваха за 
приемане на Национална жилищна стратегия и провеждане на законодателни реформи за 
осъществяване на социална жилищна политика в страната. 

Експерт на Хабитат България участва в среща с представител на Фондация БлуЛинк по темата 
за енергийната и жилищна бедност, а също и в работна среща  „Пътна карта за мащабно обновяване на 
сградния фонд“, инициирана от Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) в рамките 
на Форум РЕАЛ. Отново бяха поставени въпросите за премахване на 100% грантово финансиране за 
всички домакинства, с изключение на домакинствата в енергийна бедност, както и необходимостта от 
мащабно и дълбоко енергийно обновяване.   

Хабитат България, в сътрудничество с членовете и поддръжниците на Коалиция „Достоен дом“ 
внесе и подкрепи следните становища: 

 През февруари 2021 г. бе изготвено становище по Доклад D3.2 от проекта „Консолидиран 
ситуационен анализ. Oснови на модел за интегрирана услуга за обновяване на 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_bg
https://www.forum-real.com/
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многофамилни жилищни сгради“; 

 През март 2021 г., като член на международната Коалиция за достъп до енергия, Хабитат 
България се включи в обсъждането на промени в Директивата за енергийна ефективност, 
като предложи няколко текста, насочени към енергийната бедност. 

 Представители на Коалиция „Достоен дом“ участваха в дистанционното обсъждане на 
Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР 2021-2027). По програмата бе 
изготвено становище на Хабитат България, подкрепено от ЕнЕфект и внесено до МРРБ и 
МС. В становището се настоява за увеличаване на средствата за подобряване на 
енергийната ефективност на жилищния фонд, а също и за изграждане на социални 
жилища, с цел елиминиране на жилищната и енергийна бедност. С пълния текст на 
становището можете да се запознаете ТУК.  

 Във връзка с публикуваната ІV-та версия на Националния План за възстановяване и 
устойчивост и в частност проект 9А “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд”, Хабитат България и членове на Коалиция Достоен дом отново 
изготвиха декларация за промяна на заложените в проекта финансови модели. 
Отправените препоръки са в следните направления: изискване за финансово самоучастие 
на собствениците, диференцирана подкрепа за домакинствата с ниски доходи, 
обвързване на безвъзмездното финансиране с дълбочината на санирането, привличане 
на банковия сектор и ангажирането на собствениците с контрол върху разходите и 
качеството на извършваните строителни дейности. Декларацията бе разпространена до 
всички парламентарни групи, МРРБ, МФ, МВнР, МС и евродепутати от България, а също 
бе качена на страниците на подписалите я организации. С пълния текст на декларацията 
можете да се запознаете тук: Декларация по проект 9а Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд от НПВУ 

 В качеството си на член на Консултативния съвет на проект SHEERenov организацията 
изготви коментари по три ръководства, разработени по проекта, а именно 
Организационно ръководство, Техническо ръководство и Ръководство за успешни бизнес 
партньорства. 

 През май 2021 г. бе проведено неприсъствено заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма „Добро управление“, на което бяха приети Критерии за подбор на 
операции по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, предварително одобрени от 
подкомитета. В качеството си на член на Наблюдаващия комитет на ОП “Добро 
управление” (НК на ОПДУ), Хабитат България получи покана за неприсъствено приемане 
на решения. В дневния ред бе планирано одобряване на критерии за процедура 
“Организационно развитие на Икономически и социален съвет (ИСС) и засилване ролята 
на организираното гражданско общество“. След като се запознахме с отчетите за 
работата на ИСС и законовите изисквания към него, констатирахме че съвета не 
изпълнява ролята си на „граждански парламент“. Съвместно с още няколко 
неправителствени организации, членове на НК на ОПДУ – Български център за 
нестопанско право, Сдружение Форум Гражданско участие и Фондация 
„Антикорупционен фонд“ изготвихме становище до Управляващия орган на ОПДУ, с което 
настояваме тази процедура да бъде отменена и средствата по нея да бъдат прехвърлени 
към процедура  „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство“. С пълния текст на становището можете да се 
запознаете тук: Становище по процедура „Организационно развитие на Икономическия и 
Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество“  

 

https://hfh.bg/bg/2021/04/19/habitat-bulgaria-statement-program-for-development-of-the-regions-2021-2027/
https://hfh.bg/bg/2021/07/29/statement-on-the-project-9a-support-for-sustainable-energy-renovation-of-the-housing-stock-national-recovery-and-resilience-plan/
https://hfh.bg/bg/2021/07/29/statement-on-the-project-9a-support-for-sustainable-energy-renovation-of-the-housing-stock-national-recovery-and-resilience-plan/
https://hfh.bg/bg/2021/08/13/procedure-statement-the-organizational-development-of-the-economic-and-social-council-and-strengthening-civil-society/
https://hfh.bg/bg/2021/08/13/procedure-statement-the-organizational-development-of-the-economic-and-social-council-and-strengthening-civil-society/
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1 Фондация „Подслон за човечеството”/Хабитат България

2 Камара на архитектите в България (КАБ)

3 Винербергер ЕООД

4 „Пайплайф България“ ЕООД

5 Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

6 Община Дупница

7 Община Антоново

8 Сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище

9 Сдружение „Амала–Приятели”-Дупница

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“

ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЕН ДОМ"



15  

 

 

 

 

От  юли 2021 г. Хабитат България 
работи по проект БИО-БАЛАНС 
“Балансирано използване на твърда 
биомаса за постигане на климатична 
неутралност в страните от ЦИЕ”, 
съвместно с организациите на WWF в 
Унгария, България и Румъния, Енергийна 
Агенция Пловдив, националните 
организации на Habitat for Humanity в 
Унгария и Румъния. 

В изпълнение на дейност C1. 
„Създаване и координиране на 
национални панели за биомаса със 

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“

37 Сдружение „Лекари на света“ – клон Сливен

38 Национално сдружение на Общините в РБ (НСОРБ)

39 Общинска мрежа за енергийна ефективност „Екоенергия“

40 Съюз на архитектите в България (САБ)

41 Върховен комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН)

НАБЛЮДАТЕЛИ В КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЕН ДОМ"

ПРОЕКТ BIO-BALANCE ЗА УСТОЙЧИВО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОМАСА 

https://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/bio_balance_da_se_otoplyavame_opazvaiki_gorata/
https://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/bio_balance_da_se_otoplyavame_opazvaiki_gorata/
https://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/bio_balance_da_se_otoplyavame_opazvaiki_gorata/
https://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/bio_balance_da_se_otoplyavame_opazvaiki_gorata/
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заинтересовани страни“ бе направено проучване на всички активни по темата за енергийната бедност 
организации и проекти и на същите бяха разпратени покани. Декларации за интерес бяха получени от 
Българска Стопанска Камара, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Съюзът на 
асоциациите на собственици, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фондация „Здраве и 
социално развитие“.  

Самият панел се проведе онлайн на 15.12.2021 г., като първоначално бяха представени 
резултатите от анализа за оползотворяването на горска биомаса в страната, а с участниците бяха 
дискутирани препоръки относно създаването на национални критерии за устойчиво използване на 
горска биомаса за енергийни нужди. Обсъдени бяха и връзките с критериите за устойчивост към 
директивата за ВЕИ (REDII), транспонирането им в националното законодателство и последваща 
ревизия на Интегрирания национален план „Климат и енергетика“ 2030.  

По дейност С8. „Подкрепа на общини, в които общностите с ниски доходи ползват предимно 
дърва за огрев“ бе направено Проучване на социалните аспекти на използването на биомаса в 
домакинствата в България, което ще бъде част от изследване за страните в ЦИЕ. Повече за проекта 
тук: Да ползваме биомаса, без да изсичаме горите 

 

 

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.  

И през 2021 г. семействата изплащат коректно своите наеми, които са в съответствие с наемите 
за общински жилища в район „Аспарухово“ на община Варна. 

За повече информация за дейностите, изпълнявани от Фондация „Подслон за човечеството, 
снимки, завършени проекти, одитирани фонансови отчети и др. посетете 

www.hfh.bg 

 

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГР. ВАРНА 

https://hfh.bg/bg/2021/12/03/using-biomass-without-cutting-down-forests/
http://www.hfh.bg/

