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A. Въведение 

1. Проектът 

„Тръстът за социална алтернатива“ (ТСА) разработи модел, който набляга на важността 

на спазването на всички законови процедури, за да се приведат ромските квартали в 

съответствие с българските стандарти за градоустройство, което да позволи 

присъединяването им към водопроводните, канализационните и електропреносните 

мрежи в страната. ТСА вярва, че е важно да бъдат запазени съществуващите жилищни 

постройкикъщи, които са единствен дом за много бедни и уязвими семейства, като се 

вземат предвид законовите изисквания и международно установените норми за спазване 

на човешките права зна адекватно жилище. Успехът на модела изисква пълно 

сътрудничество и взаимно разбирателство между всички страни, включително 

общинските власти, които да поемат конкретни ангажименти и да съдействат за 

преодоляване на трудностите. Усилията за урегулиране не могат да бъдат успешни и без 

пълното участие на ромските общности, без да бъде спечелено доверието им и да бъдат 

включени в процеса на взимане на решения.  

Следвайки този модел проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър 

живот.” (“Scaling up a sustainable model communities living in non-regulated areas to 

improve their living conditions – SCALE IT UP”) се концентрира върху нуждата от 

повишаване на познанията и компетенции по жилищните въпроси и равният достъп до 

публични услуги сред представителите на общинските власти, и способства за 

активното им включване в преодоляване на съществуващите стереотипи, с цел да се 

изгради доверие между ромските общности и местните власти. Проектът също така e 

насочен към овластяване общностите по места и насърчава прякото им включване в 

процесите на вземане на касаещите ги решения.  

За да постигне тези резултати проектът си е поставил следните цели:  

1. Подбор на 30 общини с висок дял на уязвими ромски общности, живеещи в 

неурегулирани квартали, като се направи оценка на жилищните им нужди чрез 

социологическо проучване, което да обхване ромско население в размер на до 50 000 

души.  

2. Споделяне на научените уроци и добрите практики от прилагането на модела на ТСА 

за урегулиране на ромски квартали. Проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за 



 

    

 

по-добър живот“ ще достигне до 120 общински експерти, като им предостави знания и 

конкретни инструменти за успешното урегулиране на неформалните квартали и 

подобряването на жилищните условия в тях. Ще бъдат проведени най-малкоОнлайн 

обучения 9 уебинара и 9 обучения, които да представят необходимите стъпки за 

осъществяването на градоустройствените промени. Ще бъде споделенаПредоставяне на 

информация за приложимaтa правна рамка за планиране и развитие на 

нерегламентираните квартали, за законовите процедури за получаване на удостоверения 

за търпимост от страна на ромските семейства, както и за разработването на подробни 

устройствени планове, чрез процес, насърчаващ участието на самите малцинствени 

общности, уважаващ човешкото им достойнство;  

3. Предоставяне Провеждане на лицензирани обучения „Заедно в пъстър свят“ за 90 

общински експерта и ромски лидери от 30 общини, с цел да се спомогне по-доброто 

разбиране на общностните особености, да се задълбочат знанията и повиши емпатията 

към жилищните проблеми на ромите;  

4. Посещения за обмен на опит за 30 общински експерта в двете пилотни общини, 

приложили модела на ТСА – Кюстендил, Пещера и Дупница, за обмен на идеи, 

установяване на партньорски отношения и споделяне на добри практики по отношение 

на урегулирането на ромските квартали;  

5. Изграждане ена мрежа от съмишленици, включваща доставчици на обществени 

услуги, частни бизнеси и общински представители, с цел застъпничество за изменение 

на законодателната рамка, касаеща жилищните условия на икономически изоставащи 

общности в България с фокус върху ромите;  

6. Изработен мониторингов механизъм и извършена оценка на резултатите от проекта. 

7. Проведени обучения по метода „Овластяваща оценка“ (оценка базирана на участието 

на всички нива участници в проект/програма, която цели текущо подобрение на проекта 

и повишаване на капацитета за оценка на участниците), за насърчаване. Ще бъде 

насърчено и подпомоганенато създаването на общностни съвети на живущите в 

нерегламентираните квартали, които да  улеснят диалога им с общинските власти и да 

ги овластят в процеса на урегулиране на жилищата.  

Проектът се изпълнява в партньорство от три организации: 



 

    

 

 Тръст за социална алтернатива: Координатор на проекта и автор на Модела за 

общности, живеещи в нерегулирани територии. 

 „Алфа Рисърч“: Водеща организация в областта на социологията, маркетинга, 

статистиката, анализите и консултациите. 

 „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“: Частна фондация, подкрепяща 

общностното овластяване на ромите, зонирането и узаконяването на техните квартали в 

Пещера и Дупница. 

В изпълнението на проекта участват и два асоциирани партньора – общините Дупница 

и Пещера, които си сътрудничат с ТСА при разработването и пилотирането на Модела 

за общности, живеещи в нерегулирани райони. 

Действията на партньорите се съсредоточават върху картографиране на жилищните 

условия на ромите в 30 общини в България и провеждането на поредица от обучения за 

общински експерти и ромски лидери относно подходите за узаконяване на 

съществуващи къщи. 

2. Въздействие на проекта 

Очакваното въздействие на проекта ще допринесе за значителна промяна в условията на 

живот на ромските общности. Чрез зониране на нерегулирани ромски селища и 

регулиране на ромските домове проектът ще допринесе значително за усилията за 

прекъсване на цикъла на бедността, тъй като собствеността върху жилищата изгражда 

равенство. Ако отделни лица и общината инвестират в квартала, това ще повиши 

стойността на жилищата, което в крайна сметка трябва да подобри икономическата 

независимост и самодостатъчност. Чрез насърчаване на чувството за стабилност и 

постоянство в общностите проектът ще стимулира жителите и общинските власти да 

инвестират повече в качеството на къщите и инфраструктурата на кварталите. Това ще 

доведе до подобрена и по-хигиенична домашна среда, което е важна предпоставка за 

здравословно развитие на децата и по-късния им успех в училище. Освен това проектът 

ще допринесе за по-голяма осведоменост на обществото относно необходимостта за 

регулирането на дългогодишни селища и защо този подход в крайна сметка е от полза 

за цялото общество. 

 



 

    

 

3. Целеви групи 

Всички дейности по проекта са насочени към целевите групи, както е показано на 

графиката: 
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академични организации, 
медии
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Б. Статии 

 

„Жилищните условия в ромските квартали: Проблеми и уредба“ 
Даниела Михайлова 

Ромите в България са етническата група, поставена в сравнително по-

неблагоприятно положение по отношение на гражданите от мнозинството. По-

голямата част от ромското население живее в на практика етнически сегрегирани 

квартали1, в които на много места липсва регулация, отличават се с по-лоша 

инфраструктура, висок процент незаконно строителство за жилищни нужди и лоши 

жилищни условия, сравнително по-слабо предоставяне на основни комунални услуги, 

липса на редовни транспортни връзки, включително до административни центрове и 

образователни институции. Тази ситуация се отразява неблагоприятно и върху 

възможностите на децата да получат същото качество на образование както техните 

връстници, тъй като посещават обособени училища, от което следват и по-

ограничените възможности за реализация на трудовия пазар. По този начин от една 

страна ромите са изложени на потенциална дискриминация на етническа основа, а от 

друга – обществото ни губи значителен човешки ресурс и то в ситуация на демографска 

криза.  

Съществуващи неравенства по отношение на ромската етническа група, 

поставена в неравностойно положение в различни области на обществения живот и 

съответно – планирането на мерки за преодоляване на тези неравенства, включително 

чрез промени в нормативната база, е от съществено значение за развитието и 

пълноценното използване на човешкия ресурс. Социалното изключване и пречките 

пред участието в обществения живот на голяма част от населението поради 

отрицателните обществени нагласи на мнозинството към ромите е пречка пред 

 

1 Към 2020 г. са установени 153 квартала с компактно ромски население в страната, вж. “Цялостен 
доклад за оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 г., с 
включени препоръки по целевите направления на публичните политики, в т.ч. вкл. анти-дискриминация, 
равнопоставеност на половете и взаимодействие с гражданското общество“, стр. 130; Българска 
академия на науките, Институт по социология и философия, автори доц. д-р Алексей Пампоров, гл.ас. д-
р Екатерина Маркова, гл.ас. д-р Габриела Йорданова, София, 2020, наличен на 
https://nccedi.government.bg/sites/default/files/2021-
01/Final_Assessment_Report_Roma_Strategy_2020_Final.pdf 
 



 

    

 

развитието на социално – икономическия живот. От друга страна, неравното третиране 

на ромите на основата на етнически произход, представлява забранена дискриминация 

и нарушение на правото на равенство.  

Правото на равенство е гарантирано от Конституцията на Република България2; 

от вътрешно – правната рамка, регламентираща не-дискриминацията3; от 

международните договори, гарантиращи правото на равенство, които след 

ратификацията им от страна на Народното събрание и тяхното обнародване са част от 

вътрешното право на страната и при това се ползват с приоритет пред вътрешноправни 

норми, които им противоречат; от правото на Европейския съюз и конкретно 

Директивите4, задължаващи страните – членки да приведат вътрешната си нормативна 

база в съответствие със стандартите и изискванията за защита на правото на равенство 

на ЕС.  

Основният нормативен акт, гарантиращ правото на равенство и съдържащ 

забрана за дискриминация, включително на етническа основа, е Законът за защита от 

дискриминация. Самото приемане на Закона за защита от дискриминация се оказа 

труден процес, главно поради традиционно негативната нагласа на мнозинството към 

малцинствените общности, които бяха разглеждани като основен обект на евентуално 

антидискриминационно законодателство. В рамките на процеса на евроинтеграция 

обаче, България се оказа в позицията на държава, която следва да отговори на редица 

изисквания. Основно място между тези изисквания зае въпроса за ситуацията на 

малцинствата и другите дискриминирани групи в страната. Законът за защита от 

дискриминация осигурява защита както за физическите лица, така и за юридически 

лица – по отношение на техния членски състав или заетите в тях лица. Законът 

предвижда комплексна защита от дискриминация на основание на редица признаци – 

пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или 

вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено 

положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 

имуществено състояние и други. Законът за защита от дискриминация дефинира в 

 

2 Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 
Декември 2015г. , налична на: https://www.parliament.bg/bg/const 
3 Закон за защита от дискриминация, Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., в сила от 1.01.2004 г., посл. 
изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., наличен на: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135472223 
4 Директива 2000/43 и Директива 2000/78 



 

    

 

съответствие с Директивите на Съвета на ЕС основните понятия, като пряка и непряка 

дискриминация, тормоз, включително сексуален тормоз, расова сегрегация и 

преследване5. Законът съдържа и разпоредби, които определят изключенията от общия 

принцип на забраната за не-равно третиране и не представляват дискриминация. Те 

включват мерки, насочени към лица или групи от лица в неравностойно положение на 

основата на защитените от закона признаци, които имат за цел изравняване на 

възможностите им6. Съдържанието на специалните и позитивни мерки определя лицата 

и групите от хора, за които законодателят е приел, че са поставени в неравностойно 

положение и следва да бъдат защитени и допълнително стимулирани с цел изравняване 

на възможностите им. Специалният фокус върху етническите малцинства, съдържащ 

се в тези мерки е следствие от оценката, че в много от сферите на обществения живот 

те са непредставени или обект на неравно третиране. 

Настоящото антидискриминационно законодателство предоставя по-детайлна 

защита на правото на равно третиране основно в три области на обществения живот: 

областта на правото на труд /заетостта/; областта на образованието и обучението и 

областта на достъпа до обществени услуги и участие в обществения живот. Тези сфери 

се приеха като най-засегнати от неравно третиране на основата на защитените признаци 

по време на изработването на антидискриминационното законодателство и съответно 

намериха място в разпоредбите, предвиждащи защита по сфери /Глава Втора на Закон 

за защита от дискриминация/. Следва да се отбележи, че работният вариант на този 

нормативен акт съдържаше значително по-подробна и детайлна защита на правото на 

равенство по обществени сфери, включваща още сферата на здравеопазването и 

социалното осигуряване и жилищните условия, но същите отпаднаха в процеса на 

приемане на закона в Парламента. Състоянието на обществените отношения и 

отношенията между различните етнически групи в страната в момента несъмнено 

сочат, че това е било грешка и определят нуждата от по-подробна уредба на 

антидискриминационното законодателство, особено по отношение на жилищните 

 

5 Дефиницията на пряка дискриминация, която българският закон дава, е в съответствие с изискванията 
на двете директиви. Дефиницията на непряка дискриминация полага принципа на пропорционалността 
като ограничение /”...и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими5...”/.  Това е в 
съответствие с принципа за пропорционалност и изискването на чл. чл. 2, пар. b) на двете директиви. 
Дефиницията на тормоз е в съгласие с изискванията на директивите, както и дефиницията на “подбуждане 
към дискриминация”, която също отразява концепцията на двете директиви по проблема. 
6 Чл. 7 от Закона за защита от дискриминация 



 

    

 

условия. Проблемите, идентифицирани в тази сфера са свързани със съществуването 

на етнически сегрегирани жилищни квартали.  Тази етнически обусловена 

пространствена сегрегация е довела до сериозна социална изолация и до влошаване на 

условията в обособените райони. В тези райони застрояването е много интензивно, с 

висок процент на сгради без строителни книжа, жилищните площи са малки, 

семействата са относително по-многобройни, отколкото при останалата част от 

българското население, въпреки тенденцията за намаляване на същите и при ромите. 

Всичко това води до жилищна площ от порядъка на 10 кв.м. на човек при ромите в 

сравнение с почти 25 кв.м. при българското население7. За териториално сегрегираните 

ромски квартали  в страната са типични общи проблеми, които на настоящия етап не 

са адресирани адекватно, както от гледна точка на съществуващата правна рамка, така 

и от страна на администрацията на централно и местно ниво в рамките на нейните 

компетенции. От друга страна дългогодишните неизпълнения на редица процедури, 

както от страната на жителите в ромските квартали, така и от страна на съответната 

местна администрация, са довели до хаос в жилищно-устройствената ситуация. На 

настоящия етап и ограничените възможности на законодателството най-често остават 

неизползвани от ромското малцинство поради непознаване на процедурите и 

недостатъчна правна култура. Не на последно място проблемът се изостря и от 

недостатъчната подготвеност на администрациите по места да съдействат на ромската 

общност в процеса на използване на законовите процедури за установяване на 

възможности за легализиране на жилищно-устройствен статут. Според проучване на 

Алфа Рисърч, направено по поръчка на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ „с 

малки изключения, случаите на контакти [с админитстрацията] относно жилището и 

градоустройството на квартала, инициативата е на самите граждани. По-съществен 

проблем обаче е резултата от тези контакти, които рядко приключват с възможно за 

реализиране решение. Обикновено на хората се предлага решение, което по тяхна 

оценка е трудно или невъзможно да се постигне, а 38% от контактите – дори не са 

довели до никакво решение.“  

Основните случаи по отношение на собствеността и законността на 

постройките, характеризиращи всяко едно от големите /градски/ ромски гета могат да 
 

7 Вж. Национална стратегия на Република България за интеграция на ромите (2012 - 2020), стр. 5, 
налична на: https://www.president.bg/docs/1352306523.pdf    



 

    

 

бъдат обединени в следните категории: Собственост, която има легален статут и по 

отношение на земя и по отношение на сграда – минимален процент от случаите; Земя, 

закупувана не в съответствие със законовия ред, поради което собствениците й не 

разполагат с необходимите документи за установяване на собствеността си по 

отношение на трети лица и/или държавните и местни институции; Собственици на 

легално уредени поземлени имоти /земя/, построили жилищни сгради без спазване на 

законовите строителни процедури, което е довело до незаконност на  строежите и 

съответните строежи подлежат на премахване; Случаи, при които строежи са 

извършвани върху имоти, представляващи държавна или общинска собственост 

/публична или частна/, или частна собственост на трети лица, което излага обитателите 

им на заплахата да бъдат принудени да ги освободят и премахнат без да получат 

обезщетение; Случаи, при които строежите са извършени /на собствена земя или при 

условията на учредено право на строеж/ преди 31 март 2001 г., което би могло да им 

даде статут на “търпимост” по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 

Обитатели /наематели/ на общински постройки в ромските гета – с редовни документи 

на наематели; Обитатели на общински жилища в ромските гета с нередовни документи 

или със статут на самонастанени. 

Проблемите, породени от липсата на легален статут на собствеността върху земя 

и/или сгради могат да се обобщят по следния начин: Риск от премахване на сградите или 

принудително изваждане от тях; Неуреденият статут е пречка пред използването на 

всякакъв вид обществени и комунални услуги; Неуреденият статут е пречка пред 

регистрирането на имотите в съответните общински данъчни служби и нанасянето им в 

кадастрите; Неуреденият статут е пречка пред прехвърлителни сделки или вписване на 

ипотеки върху имотите като обезпечения на кредити.  

Уредба на незаконните строежи и възможности за саниране се съдържа в Закона 

за устройство на територията8. На настоящия етап в закона липсва механизъм за 

узаконяването на незаконни строежи, по отношение на които най-висок е процентът в 

ромските квартали9. Незаконните строежи са обект на процедура по премахване. Лицата, 

 

8 Обнародван в ДВ, бр. 1 от 01.01.2001 г. и в сила от 31.03.2001 г.  
9 Вж. „Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: устойчиво решение за ромска 
интеграция или проблем на дискриминация на ромите в България?“ СНЦ „Инициатива за равни 
възможности“, автори Александър Кашъмов и Даниела Михайлова, София, 2017, наличен на: 
https://www.equalopportunities.eu/bg/reports/roma-evictions-and-demolition-of-roma-houses-bg.html 



 

    

 

които ги обитават и са техни собственици не разполагат със средства за защита по 

вътрешното ни законодателство.  

Поради изложеното е препоръчително да се обсъдят следните предложения за 

усъвършенстване на Закона за устройство на територията:  

• Изработване на предложение за адекватна законодателна промяна, която 

да позволи узаконяването на конструктивно устойчиви сгради, 

представляващи единствено жилище и диференциране на правилата за 

третиране на незаконни сгради за жилищни и нежилищни нужди;  

• Удължаване на времевия период, в рамките на който построени без 

строителни книжа сгради за жилищна нужда могат да бъдат признати за 

търпими поне до 2014 г. при изключване на строежите, изградени в 

защитени територии или вододайни зони. Необходимо е допълнително да 

се регламентират отношенията между собствениците на строежите и 

собствениците на земите, върху които същите са изградени, както да се 

регламентират взаимоотношенията между собствениците в случаите, в 

които е налична съсобственост;  

• Инкорпориране на международно-правните мерки за защита в случаи на 

принудителни евикции в националното законодателство с цел 

недопускане на премахвания на единствени домове без осигуряване на 

подходяща алтернатива за обитателите им.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

„Правна възможност или повече за административните пречки 

пред сигурността на жилището“ 
Даниела Михайлова 

По последни официални данни ромите в България наброяват малко под 5 

процента от населението на страната . Различни проучвания на агенции и граждански 

организации обаче определят техния брой на над 10 процента . За тази сериозна 

девиация има редица причини, като основната е, че по време на националните 

преброявания значителен брой от ромите се самоопределят като българи и/или турци, 

провокирани от съществуващите в обществото отрицателни нагласи към ромската 

етническа група. Невъзможността да се определи поне с приблизителна точност броя на 

ромите в страната се отразява негативно на планирането на мерки за социалната и 

гражданска интеграция на населението от ромски произход в обществото.  

Несъмнено е, че ромите до голяма степен страдат от социална изолация. 

Основната част  от тях населяват етнически сегрегирани квартали в различните населени 

места, което е сериозна до голяма степен  пречка пред активното им участие в 

обществения живот в страната. От инфраструктурна гледна точка тези квартали се 

отличават със сравнително по-неблагоприятни условия, включващи липса на основни 

комунални услуги, презастрояване, липса на социална и образователна инфраструктура. 

На много места липсва регулация, което довежда до свръхпредставеност на 

строителство за жилищна нужда, което не следва строителните правила и норми, и като 

резултат е незаконно. По този начин много от ромите живеят в постоянна несигурност, 

тъй като жилищата им са в риск от процедури по премахване, а хората – в постоянен 

риск от бездомност.  

Легалната собственост върху земите, където са изградени жилищните постройки 

е подвъпросна, тъй като на много места строителството е изпълнено върху земи 

представляващи общинска собственост, земеделски или горски фонд, или пък частна 

собственост на трети, в много случаи неизвестни лица. И все пак, върху тези земи са 

изградени постройки за жилищна нужда, които в част от случаите съществуват от много 

години, а собствениците им нямат жилищна алтернатива. Много от тези жилищни 

постройки са конструктивно устойчиви, изградени с грижа и внимание, като в 

строителството им е вложен значителен финансов ресурс. Семействата, които ги 

обитават са дългогодишно интегрирани в съответните населени места – те са устроени 



 

    

 

на работа, децата посещават училища. Те търсят начин да легализират своето жилище, 

както и собствеността на земята, върху която е изградено. В този процес е необходимо 

съдействие, най-вече от страна на местната администрация. От друга страна семействата 

се нуждаят и от съдействие при изпълнението на правните процедури, които биха ги 

направили собственици и на земята, върху която са изградили жилищата си.  

Тристранното сътрудничество – между местна администрация, граждански 

организации, предоставящи правни консултации и засегнатите семейства, се доказва 

като работещ модел за преодоляване на жилищната несигурност. Успешен пример в това 

отношение е разработената от фондация „Тръст за социална алтернатива“ - програма 

„Регулация и жилищни условия“, в рамките на която общински администрации 

разработват регулационни планове за неурегулирани застроени територии, като 

стремежът е да се запази съществуващото строителство, като такива вече са изработени 

за ромските квартали в три населени места – Кюстендил, Дупница и Пещера . 

Разработеният модел се мултиплицира в други общини в рамките на проект 

„Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот“ .   

Работата с индивидуални случаи на семейства от ромски произход, които търсят 

начин да легализират недвижима собственост и намалят рисковете за своите жилища 

също е част от усилията за създаване на моделни решения за преодоляване на проблема. 

В рамките на такава дейност млади юристи, участници в програма „Правен инкубатор“ 

, оказват съдействие на ромски семейства от община Разлог.  

Семейство М. живее в ромската махала „Нов път“ в гр. Разлог през целия си 

живот. Техният дом е построен върху парцел, който е със статут на земеделска земя, 

възстановена от Поземлена комисия на наследници на собствениците, от които е била 

експроприирана през 40-те години на миналия век. Изграден е без строителни книжа, а 

семействотоне е собственик на земята, върху която е построена къщата им. В годините 

назад ромите са направили многобройни опити да установят настоящите собственици 

на земята с желанието да я закупят от тях. Наследниците на бившите собственици са 

многобройни, мигрирали са от община Разлог, включително извън страната и нямат 

интерес от владение на собствеността, нито могат да бъдат събрани на едно място с цел 

трансфериране на собствеността върху семейството, което понастоящем я владее. В тази 

ситуация семейството попада на младите юристи от програма „Правен инкубатор“  и 

получава правна помощ.  



 

    

 

Процедурата, която е предложена е извършване на обстоятелствена проверка , с 

която да се установи, че семейството владее несмущавано земята в продължение на 

повече от десет години, в резултат на което да бъде снабдено с констативен нотариален 

акт за собственост на основание придобивна давност. Тази процедура е приложима за 

владелци на недвижима собственост, която не е държавна или общинска. Процедурата 

стратира с подаване на молба-декларация, в която след проверка общината следва да 

удостовери факта, че земята не е общинска, а съответната областна управа – че земята 

не е държавна собственост. В рамките на процедурата също така се установява дали 

земята е била предмет на отчуждителни процедури, дали и от кого земята е декларирана 

в съответната дирекция „Местни данъци и такси“, както и границите на собствеността. 

След установяване на факта, че земята не е общинска или държавна собственост, се 

образува производство за провеждане на обстоятелствена проверка пред нотариус, 

действащ в съответния съдебен район. В рамките на производството нотариусът 

провежда изслушване на трима свидетели, които дават сведения за имота и 

несмущаваното владение от семейството в рамките на поне последните десет години. 

След установяването на тези обстоятелства нотариусът съставя констативен нотариален 

акт, с който признава молителите за собственици на земята на основание давностно 

владение. Така в рамките на няколкото месеца, необходими за провеждане на 

процедурата, семейство М. се превръща в легален собственик на земята, върху която е 

изграден дома им.  

Семейството е щастливо от това, че е имало възможността да се превърне в 

собственик на имота си и споделя с удоволствие опита си със свои съседи. По този начин 

вече няколко други семейства са мотивирани и са предприели същата процедура по 

отношение на имотите, които владеят и върху които са построени къщите им. 

Семейството споделя, че след като години наред е живяло в несигурност и постоянно 

притеснение от това, че ще се наложи да напусне земята и дома си, че къщата, в която 

са вложили много финансови средства, лични усилия и старание, може да се окаже 

предмет на заповед за премахване на незаконен строеж, сега най-сетни живее в 

спокойствие и планира подобрения на имота си. От друга страна местната 

администрация в Разлог споделя удовлетворение от това, че гражданите, които 

отговарят на условията, предприемат подобна процедура. Администрацията споделя, че 

по този начин се увеличава броя на собствениците и данъкоплатците в общината, а от 

друга страна това спомага са подобряване на отношенията между различните етнически 



 

    

 

общности в града. Населението от български произход вижда усилията на ромите да 

легализират своята собственост и това способства за преодоляване на дългогодишно 

натрупвани негативи и предразсъдъци. Споделянето и популяризирането на опита от 

провеждането на процедури в община Разлог би могло да мотивира местните власти в 

още много населени места да предприемат действия, с които да мотивират семействата, 

живеещи в ромските квартали да се погрижат за правния статут на своите домове и 

земята, върху която те са построени. Като се има предвид, че в масовия случай засегнати 

от този проблем са семейства, за които и земята и постройката са единствена жилищна 

възможност, то това означава, че по този начин те ще получат сигурност за себе и своите 

деца.  

Процедурата се провежда по правилата на производство, установени с 

Гражданскопроцесуалния кодекс и съществува в почти всяка правна система по света. 

Трябва да се отбележи обаче, че у нас съществуват редица трудности от практическо 

естество, които стоят на пътя на лицата, желаещи да придобият статута на собственици, 

използвайки тази процедура.  

На първо място, практиката показва, че не всеки нотариус приема да образува и 

извърши обстоятелствена проверка. А когато молителите са от ромски етнически 

произход често пъти необосновано се намесват обществените предразсъдъци по 

отношение на ромите. Като че ли надделява позицията, че процедурата по някакъв начин 

би увредила интересите на лицата, които биха могли да претендират собствеността на 

основание наследствени права, въпреки че в тези случаи те са очевидно дезинтересирани 

от имота си.  

На второ място, съответни общински и областни служби като по правило 

разпростират своите действия далеч извън действията, свързани с фактите, които трябва 

да установят. Така например в настоящия случай общината е отказала да завери факта, 

че земята, предмет на обстоятелствената проверка не е общинска собственост, преди да 

издири и предупреди всички наследници, на които е била възстановена от Поземлена 

комисия. Такова действие е в противоречие със задълженията на общинската 

администрация, които се изчерпват само с установяването на факта, че земята не е 

общинска собственост. Същото важи и по отношение на администрациите в областните 

управи. Преди да извършат съответните удостоверявания на факта, че земята, предмет 

на проверката не е държавна собственост, те също така извършват необосновано 

проверки, целящи установяване на наследници на последните собственици. По този на 



 

    

 

практика се нарушават принципите на придобивната давност. В много случаи дори се 

достига до административни откази, които следва да бъдат обжалвани в съответните 

административни съдилища и едва след отмяната им по съдебен ред и издаване на 

указания от страна на съда по отношение на правилното прилагане на закона, 

молителите се снабдяват с необходимите им заверки по отношение на земята, предмет 

на процедурата.  

Пред семейство М. все още има дълъг път до решаване на всички въпроси, 

свързани със сигурността на техния дом. Но началото е поставено, те са легитимирани 

като собственици на парцела, върху който са изградили дома си. Следващите стъпки, 

които семейството ще предприеме, са свързани с процедура по промяна на 

предназначението на земята. В настоящия момент тя е със статут на земеделска земя и 

следва да бъде превърната в земя за жилищно строителство. Освен това, те ще трябва да 

се снабдят с удостоверение, удостоверяващо търпимостта на строежа им, тъй като той е 

изграден без строителни книжа. За снабдяването с такова удостоверение също така 

следва да се проведе процедура, в рамките на която заявителите да докажат, че строежът 

им отговаря на условията за обяване за търпим строеж. Последното означава да се 

докаже, че строежът е изграден преди 31 март 2001 г., отговаря на строителните правила 

и норми, действали по време на изграждането му или на строителните правила и норми, 

действащи понастоящем и е конструктивно устойчив. Доказателствените средства, 

които могат да се използват по отношение на времето на изграждане включват всички 

писмени доказателства, допустими в гражданския процес, включително декларации от 

лица, които са запознати с това. На практика декларациите от съседи на имота са 

доказателството, което се използва най-често в рамките на тези процедури. Тези 

декларации следва да бъдат с нотариална заверка на подписите на лицата, които 

декларират фактите. 

Описаните действия могат да бъдат мултиплицирани във всички случаи, които 

отговарят на описаните по-горе условия. На практика такива действия вече се 

мултиплицират в община Разлог, където още няколко семейства вече са ги предприели. 

Предприети са и в община Дупница, в рамките на жилищната програма на Тръст за 

социална алтернатива. Във връзка с провеждането на подобни процедури няколко 

действия могат да бъдат препоръчани, като улесняващи индивидуалните процедури.  

На първо място изключително полезни биха били информационни кампании, 

които да запознаят семействата с правните възможности за легализиране на 



 

    

 

собствеността им чрез използване на процедурата за провеждане на обстоятелствена 

проверка и снабдяване със актове за собственост на основание изтекла придобивна 

давност. Практиката сочи, че евентуалните бенефициенти на такива процедури ще ги 

проведат успешно в случай, че са запознати с изискванията и подготвени да ги следват. 

Те трябва да бъдат запознати с финансовите измерения, свързани с процедурата, както 

и да бъдат подготвени за времето, което процедурите обичайно отнемат. Хората трябва 

да са запознати и с обичайните трудности, с оглед на това да се избегне демотивацията 

им в случай, че такива възникват в рамките на процедурата.  

На следващо място, провеждането на предварителни разговори и дори 

постигането на предварително разбирателство със съответните администрации е от 

изключителна важност. Такива действия биха могли да се предприемат както от 

представители на местните ромски общности, в случай, че те са достатъчно 

организирани и последователни; така и биха могли да се фасилитират от заинтересовани 

граждански активисти и организации, работещи върху проблемите, свързани с 

жилищната ситуация на представители на ромското малцинство в страната. Постигането 

на предварителна информираност и съгласие от страна на местната администрация ще 

намали значително времето, необходимо за извършване на процедурите и ще доведе до 

избягване на редица пречки, които биха могли да възникнат в случай, че това не бъде 

предприето.  

На трето място трябва да се има предвид, че дори част от семействата да могат да 

си осигурят необходимата правна помощ за провеждане на процедурите, това в никакъв 

случай няма да е мнозинството от потенциалните бенефициенти. В действителност 

повечето от ромите, които са в описаната ситуация нямат финансовата възможност да 

си осигурят необходимата правна помощ. В този смисъл осигуряването на свързаност с 

граждански организации би била от изключителна важност. Като се има предвид, че 

описаната процедура би могла да реши проблема на значителен брой семейства в 

различни населени места, планирането на масово (кампанийно) изпълнение би било от 

изключителна полза. При организирането на подобни кампании включването на 

общинските администрации ще се окаже от решаващо значение. Общини, в които 

администрацията е склонна да съдейства биха били мотивиращ пример за останалите 

населени места.  

Като се имат предвид както представения случай, така и описаната процедура по 

обстоятелствена проверка може да се заключи, че придобивната давност е приложима в 



 

    

 

много от случаите, в които жилищни постройки са изградени върху земя, която не е 

общинска или държавна собственост, и е практически изоставена от наследниците на 

отдавнашните си собственици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

„Някои аспекти на възможно подобряване на 

законодателството, регулиращо  премахването на незаконни 

постройки“ 
Александър Кашъмов 

• Обща постановка на проблема 

През 2012 г. бе изменен и допълнен Законът за устройство на територията. С промените 

бе предвиден едногодишен срок, в който гражданите, които са изградили постройки без 

строителни книжа, имат право да подадат заявления за узаконяване. След преглед на 

документите и плащане на съответна такса, при успешно проведена процедура по 

узаконяване, хората можеха да получат акт за узаконяване. Същевременно бе 

предвидена и актуализация в уредбата на т.нар. „търпимост“ на постройките. 

Оказа се, че за съжаление опитът за широко и масово узаконяване на незаконни 

постройки не успя. Срокът беше относително кратък, а нямаше особена разяснителна 

кампания от страна на държавата.  Освен това не се обхващат редица житейски хипотези. 

По време на посещенията на екип на Сдружение „Инициатива за равни възможности“ 

през 2013 г. в различни населени места, намиращи се в различни части на страната, 

където има ромски махали с незаконни жилищни постройки, бяха идентифицирани 

разнообразни проблеми както по отношение на собствеността на земята и постройките, 

така и по отношение на техния регулационен статут и предназначение10.  

През 2013 г. бе осъществен пилотен проект, с посещение на място в пет общински града 

с ромски махали в региона на югозападна България, с участието на юрист и архитект11. 

В резултат на огледа на място, срещите и запознаването с конкретната обстановка, бяха 

идентифицирани специфичните проблеми на всяко от посетените места. На основата на 

тази пилотна работа бяха идентифицирани местата, където продължиха усилията по 

решаването на проблема с незаконните жилишни постройки на ромските семейства, като 

бяха определени Пещера и Дупница, а впоследствие – и Кюстендил. Работата на терен 

даде възможност за установяване на редица конкретни проблеми, които следваше да 

 

10 Вж. повече за проекта, подкрепен от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, на интернет адрес: 
https://www.equalopportunities.eu/bg/uzakonyavane-na-domovete-na-romite.html  
11 Пилотният проект обхвана Благоевград, Кюстендил, Дупница, Сандански и Пещера. подкрепен от 
Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Експерти бяха арх. Руси Делев и адв. Александър Кашъмов.  



 

    

 

бъдат адресирани по пътя на застъпничеството, преговорите, сътрудничеството с 

институции и местна фирма и др. Част от проблемите показваха необходимост от 

подобряване на законовата уредба. 

През периода 2020 – 2022 в рамките на проекта „Scale it up“ бяха проведени редица 

семинари и уебинари с участие на представители на местната власт от различни общини, 

разположени в различни географски региони на страната. На тези форуми бе 

допълнително обсъдена необходимостта от законодателни промени, както и на 

конкретните идеи и предложения, изготвени от екипа по проекта.  

През 2018 г. бе изготвен проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

територията, който бе внесен от група народни представители в Народното събрание12. 

Промените обаче не срещнаха широко разбиране и бяха оттеглени още преди да бъдат 

подложени на обсъждане и гласуване в пленарна зала на първо четене. Екипът ни се 

срещна и обсъди с народни представители от Комисията по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление. 

• Кратък исторически преглед на правната уредба за премахването на незаконни 
строежи 

Регламентацията на материята, свързана с премахването на незаконни строежи е част от 
уредбата, свързана с плановото изграждане, устройството и благоустрояването на 
населените места. През последните 70 години материята е уредена последователно от 
разпоредби в Закона за планово изграждане на населени места (ЗПИНМ), Закона за 
териториалното и селищно устройство (ЗТСУ) и Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), като всеки следващ закон отменя предишния.  

.1. Закон за планово изграждане на населени места 

Относително цялостна уредба на въпросите, свързани с устройственото планиране, е 
дадена в Закона за планово изграждане на населени места (ЗПИНМ). Той влиза в сила 
през 1950 г. и отменя голям брой предходни закони и нормативни актове, създадени в 
първите години след 9 септември 1944 г. Според разпоредбата на чл.66е от ЗПИНМ 
изградени строежи, извършени без строително разрешение или при неспазване на 
строителните книжа, се събарят, ако са недопустими по действащите разпоредби. 
Строежи, извършени с недоброкачествени или неподходящи материали или противно 
на техническите правила и изисквания, се събарят, ако представляват опасност за 
експлоатация и не могат да се заздравят.  

 

12 Законопроект вх. № 854-01-22 от 05.04.2018 г. 



 

    

 

Според ЗПИНМ изградените в неурегулираните терени незаконни постройки подлежат 
на събаряне. При повторно нарушение се конфискува и мястото, а изпълнителните 
комитети на народните съвети могат да лишат от жителство нарушителите и да 
постановят изселването им. Тези сурови мерки се допълват с възможност за налагане на 
санкция в размер до 2000 лв. за нарушение на която и да е разпоредба от закона.  

В ЗПИНМ не са предвидени процедури по узаконяване или по признаване на търпимост 
на незаконно изградени постройки. При все това обаче, законът не предвижда 
премахването на незаконно изградените строежи като единствена санкция; към 
събаряне се пристъпва след като проучването на всеки индивидуален случай установи 
дали освен липса или неспазване на строителните книжа има и недопустимост на 
строежа по съществуващите действащи разпоредби. Това означава, че администрацията 
не пристъпва към действия по премахване на незаконния строеж, ако същият, макар и 
изграден при липса или неспазване на строителните книжа, се окаже допустим съгласно 
действащите законови разпоредби. 

.2. Закон за териториалното и селищно устройство 

По-балансирана уредба е дадена със Закона за териториалното и селищно устройство 
(ЗТСУ) от 1973 г. Този закон предвижда процедура по узаконяване или признаване на 
търпимост на строежи, които са били незаконно извършени. Според ЗТСУ строежите са 
незаконни, когато са построени в нарушение на действащите устройствени планове и 
без одобрени проекти и разрешение за строеж, или в нарушение на изискванията за 
строителство в зони с особена териториално устройствена защита. Според ЗТСУ, могат 
да бъдат узаконени строежи, включени в строителни граници, ако станат допустими 
според новите устройствени планове и действащи норми. За търпими строежи са 
обявени: 

• сгради и съоръжения, свързани с ползването на земеделските земи, в т.ч. 
селскостопански, складови, помощни, хидромелиоративни съоръжения и 
хангари;  

• жилищни сгради за временно или постоянно обитаване от собствениците на 
земята, произвеждащи земеделска продукция или предназначени за временно 
обитаване от лица, на които е било предоставено право да застрояват върху 
терени от горския фонд. 

Според чл.158 и чл.160 от ЗТСУ, заповедите за премахване на незаконни строежи или 
части от строежи се издават от началника на Дирекцията за национален строителен 
контрол или упълномощено от него длъжностно лице. 

.3. Закон за устройство на територията 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) е приет през 2001 г. с цел да бъде 
обновена и уредена в съответствие с новата Конституция и застъпените в нея принципи 
правната материя, свързана с планирането на устройството на населените места. Наред 
с темите, свързани с приемането и развиването на т.нар. общи и подробни устройствени 
планове, в ЗУТ са установени и изискванията, на които трябва да отговарят строежите, 
както и процедурите за издаване на виза за проектиране и разрешение за строеж.  



 

    

 

Според ЗТСУ строежите се разделят на шест категории, от които  към жилищни сгради 
се отнасят основно трета, четвърта и пета категория: 

• В трета категория попадат жилищни и смесени сгради с високо 
застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната 
застроена площ над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за 
посетители.  

• Четвърта категория строежи обхваща и жилищни, и смесени сгради със 
средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с 
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 
200 места за посетители.  

• В пета категория попадат жилищни и смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 
100 места за посетители.  

По отношение на въпросите, свързани с узаконяването и признаването на търпимост на 
изградени незаконни постройки, ЗУТ е съществено изменен и допълнен през 2012 г. 
Оттогава вече едно десетилетие материята не е обновявана.  

 

• Стандарти съгласно Европейската конвенция за правата на човека 

В практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) са изведени изисквания 

спрямо националното законодателство и начина на прилагането му. ЕСПЧ приема, че в 

случаите на премахване на незаконни постройки – жилища, е налице намеса на 

държавата в правото да бъде зачитан личният и семейният живот. Това право може да 

бъде ограничавано в определени случаи с цел защитата на изброените в чл.8 § 2 от 

Европейската конвенция за правата на човека легитимни интереси. При всички 

положения следва да бъде спазван принципът за пропорционалност на намесата, така че 

при баланс между конкуриращите се блага да се постигне съответствие с понятието 

„демократично общество“.  

В решението по делото Йорданова и други срещу България13 е установено противоречие 

с чл.8 от Конвенцията. По-детайлни мотиви, свързани с дължимите стъпки от страна на 

публичните институции, чрез които да се постигне адекватен баланс между защитата на 

основното човешко право и допустимите изключения в името на общия интерес са 

 

13 Решение от 24 април 2012 по жалба № 25446/06.  



 

    

 

изложени в решението по делото Иванова и Черкезов срещу България14. От посочената 

практика може да се изведе неизчерпателен списък от критерии, на които следва да 

отговаря законната намеса на компетентните институции в правото на засегнатите хора. 

Сред тях могат да се посочат следните въпроси, които те следва да разгледат и проверят: 

• Законно ли е построено жилището; 

• Дали лицата са го построили съзнавайки нарушението на закона; 

• Естество и степен на отклонение от законовите норми; 

• Точното естество и степен на интереса, който се цели да бъде защитен чрез 
премахването; 

• Алтернативно настаняване.   

Съответно изискването на ЕСПЧ, в случаите, когато засегнатият обжалва 

пропорционалността на мярката, е: 

• Националните съдилища следва да разгледат внимателно доводите; 

• Както и следва да дадат адекватни основания (отговор на доводите). 

 

• Необходим подход при изготвяне на законодателни изменения и допълнения 

 

.1. Законопроектът за изменение и допълнение в ЗУТ от 2018 г. 

През 2018 г. група народни представители внесоха законопроект за изменение и 

допълнение на ЗУТ15. В предложения текст се виждаше желание за адресиране на част 

от установените през годините проблеми. Същевременно прави впечатление, че 

предложенията се отнасяха не само до жилищни постройки, а доста по-широко за 

различните видове незаконни строежи. По този начин лесно би се постигнало 

заобикаляне на изискванията за законни строежи по отношение на постройки, 

предназначени за бизнес. Бе предвиден относително голям размер на глобата, която се 

събира при узаконяване, което пък за голяма част от хората и семействата, които 

обичайно обитават незаконно изградени постройки, би се явило непосилна тегоба. Не на 

 

14 Решение от 21 април 2016 г. по жалба № 46577/15.  
15 Посоченият вече Законопроект вх. № 854-01-22 от 05.04.2018 г.  



 

    

 

последно място, текстовете не бяха подложени на необходимия и изискван от закона 

широк обществен дебат, което за съжаление бе характерно за законодателните 

инициативи в този мандат.  

 

.2. Предложения на екипа по проекта. 

На основата на теренната работа, анализа на констатираните конкретни проблеми, и 

стандартите, изведени в практиката на Европейския съд по правата на човека, екипът 

към Фондация «Тръст за социална алтернатива» предложи конкретни текстове за 

изменение и допълнение на ЗУТ16. Текстовете бяха обсъдени с Националното сдружение 

на общините в България, Съюзът на архитектите в България, Националната асоциация 

на председателите на общински съвети в Република България и множество 

представители на общинските администрации в цялата страна в периода 2018 – 2022 г.  

Основните елемнти, които бяха идентифицирани във връзка с необходимите изменения 

в ЗУТ, са следните: 

• Продължаване на сроковете за търпимост и узаконяване;  
• Обхват: само жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, както и строежи 
от най-ниската, шеста категория; 

• Определени срокове, а не «бърза писта»; 

• Гъвкава уредба, с правомощия за местната власт да взема решения по 
отношение на сроковете за узаконяване на строежите, подлежащи на узаконяване; 

• Поносима финансова тежест на узаконяването; 

• Възможност служебно да започва производство за промяна предназначението 
по реда на Закона за опазване на земеделските земи.  

 

Продължаване на сроковете за търпимост и узаконяване 

Законодателната логика през последните две десетилетия показва, че обновяването на 

сроковете се извършва на периоди от около десетина години. В приетия през 2001 г. ЗУТ 

 

16 В обсъждането и формулировката на текстовете участие взеха експертите Кирил Илиев, арх. Венета, 
Златинова, адв. Даниела Михайлова и авторът.  



 

    

 

първата уредба на търпимост на незаконни строежи е приета през 2003 г17. Следващото 

изменение в тази материя е през 2012 г. Тогава отново се предвижда търпимост за нов 

период, както и узаконяване на незаконно изградени постройки18. Наличието на 

множество междувременно изградени незаконни жилища, невъзможността да бъде 

предвидено алтернативно настаняване в много от случаите, и липсата на разработени до 

момента системни политики по отношение на проблема обосновават необходимостта от 

нови изменения в ЗУТ, които да предлагат решение чрез актуализиране на момента на 

изграждане на строежите, за които е допустима търпимост и съответно узаконяване.  

 

Обхват на актуализираната уредба 

В законопроекта от 2018 г. не е предвидено ограничение на категориите строежи, за 

които се допуска узаконяване. Несъмнено такъв подход не създава необходимите 

прегради пред заобикалянето на закона, и то с цел печалба. Още повече, че стандартът 

на ЕКПЧ се простира единствено до жилищни постройки и не обхваща други видове 

сгради. За да е налице обществено доверие в необходимите законови промени и 

съществременно да се предотврати използването им с корупционна цел в бъдеще, следва 

да бъде ограничен обхватът на постройките, за които да се отнасят измененията. Екипът 

стигна до извода, че може да се предложи актуализацията да се отнася до незаконни 

сгради, «представляващи жилищни и смесени сгради с ниско застрояване с разгърната 

застроена площ до 150 кв.м., от пета и шеста категория“. По този начин ще бъде 

предвидено необходимото ограничение на обхвата на промените, което да осигури 

превенция по отношение на евентуални злоупотреби.  

 

 

17 С изменение и допълнение обн. в ДВ бр.65 от 2003 г. е приета разпоредбата на § 16 от Преходните и 
заключителни разпоредби (ПЗР)  на ЗУТ, според която строежи, за които няма строителни книжа, 
изградени до 7 април 1987 г., които са били допустими по действащите подробни градоустройствени 
планове и правилата, действали към момента на извършването им, са обявени за търпими. Съответно § 
183 – 184 се отнасят до процедурата по узаконяване.  
18 Съгласно § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ обн. в ДВ бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. търпимостта  се 
разширява по отношение на постройки, изградени до 31 март 2001 г. за които няма строителни книжа, 
но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по 
действащите разпоредби съгласно ЗУГ. Процедурата по узаконяване е приложима за едногодишен 
период от влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, съгласно § 127, ал.2 – 15 от ПЗР на ЗУТ.  



 

    

 

Определени срокове 

Подходът на измененията и допълненията в ЗУТ през 2003 г. и 2012 г. съответно е 

свързан със създаване на възможности за признаване на търпимост, респ. за узаконяване 

на сгради, изградени до определен минал момент. От този подход се отклоняват 

предложените през 2018 г. изменения, които предвиждат перманентна процедура по 

узаконяване. Екипът ни прие този подход за несъответен на потребностите и създаващ 

възможности за заобикаляне на закона и изискванията за изграждане на законни 

строежи. Затова необходимите изменения не следва да бъдат поначало отнасящи се до 

всички настоящи строежи, тъй като в този случай биха се създали сериозни 

предпоставки за заобикаляне на предвидения в закона ред за осъществяване на законно 

строителство. Ето защо е необходимо да се запази подходът, при който процедурите са 

приложими само по отношение на сгради, построени преди определено време. 

Измененията и допълненията от 2003 г. в ЗУТ са ограничили момента до 1987 г., а тези 

от 2012 г. – до 2001 г. Съответно подход, при който процедурите се предвижда да са 

приложими по отношение на строежи от 2014 г. или 2015 г., изглежда оправдан и 

съответстващ на досегашния законодателен алгоритъм.  

 

Гъвкава уредба, с по-големи правомощия за местната власт  

Прегледът на съществуващото положение в различните части на страната, включително 

при обсъжданията в рамките на множеството семинари с участието на администрация 

от различни общини, където има незаконно строителство, показва необходимост от по-

широки правомощия на органите на местното самоуправление. Ситуацията в различните 

места е много различна, в зависимост от мащаб на населеното място, географското му 

положение, степента на населеност и развитие на региона и др. Това обуславя 

потребност от вземане на решения на местно ниво, независимо от централизираните 

стандарти по отношение на законното строителство. По тази причина се предлага 

узаконяването да се извършва от органа, който е компетентен да издаде разрешението 

за строеж в общия случай. Същевременно се предлага да бъде предоставено правомощие 

на общинските съвети да предвидят възможност за узаконяване на строежи за по-кратък 

от определения в закона срок, но не по-кратък от пет години преди това решение. По 

този начин се създава възможност местният парламент да решава в зависимост от 



 

    

 

специфичните особености на региона. Същевременно остава «санитарен минимум», 

който не може да бъде преодолян, поради което може да се приеме, че по този начин е 

постигнат справедлив баланс между националния интерес от спазване на определените 

стандарти и местния интерес от гъвкаво решение на проблемите.  

 

Поносима финансова тежест на узаконяването 

За ефективното осъществяване на коментираната реформа е необходимо да се гарантира 

относително ниска цена на узаконяванията и търпимостта. Таксата за 

административната услуга, респ. санкцията за незаконен строеж, трябва да бъде 

социално поносима от семействата, които са обект на процедуриге. В това отношение 

предложените неимоверно високи такси със законопроекта от 2018 г. не са адекватни. 

Естествено, този подход трябва да е предопределен от стеснен обхват на търпимостта и 

узаконяванията, както бе посочено – до жилищни постройки от пета и шеста категория 

в определена квадратура.  

 

Изводи и препоръки 

Опитът показва, че строителството в последното десетилетие продължава активно да се 

извършва в цялата страна. След влизането на България в Европейския съюз и вследствие 

на улесненото придвижване в рамките на Европа доходите на населението нарастнаха, 

което направи възможно много семейства да изградят жилища на местата, където 

пребивават, в много случаи от десетилетия. В това отношение много ромски семейства 

са в особен риск, тъй като често се случва строежите на къщите им да са незаконни, а в 

същия момент законодателството е консервативно и не дава особени възможности за 

гъвкави решения на местно ниво. Постоянното изкушение за разиграване на 

националистическата „карта“ в политиката, влиянието на подобен вид политики и 

политици в обществения живот, водят до непредвидими опасности от масирани 

премахвания на незаконно изградени постройки, обитавани от ромски семейства. Това 

се случи наскоро в с. Войводиново, а в предходните години – и в други места и региони. 

Всички тези обстоятелства налагат приемането на възможност за системно решаване на 



 

    

 

проблемите, без същевременно да се отваря „кутията на Пандора“ за злоупотреби и 

заобикаляне на закона.  

Подходът трябва да е гъвкав и балансиран, да предоставя на органите на местната власт 

възможност да вземат решения в тази област, и да се създава относителна гаранция за 

стабилност и защита на семействата и техните жилища, както и пътища за узаконяване 

и признаване на търпимост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

„Социалните общински жилища – остаряла уредба и 

разбирания. Какво още може да бъде направено?!“ 
Кирил Илиев 

 

Какво трябва да бъде направено за по-доброто и справедливо използване на 

жилищния фонд на общините? Как могат да бъдат подобрени условията за 

разпореждането и предоставянето на жилища за хората с установени жилищни нужди?  

Целта на настоящата статия е да направи критичен анализ на обследваните до момента 

слабости в нормативната уредба на общините и да даде конкретни идеи, за адекватното 

ползване жилищния фонд на общините, в отговор на съвременните потребности и нужди 

на най-уязвимите групи в обществото.  

 

4. Остаряло законодателство и остарели разбирания 

 

В сега съществуващото законодателство, както на централно, така и на местно 

ниво, въпросът касаещ разпореждането с жилищата предназначени за задоволяване на 

жилищните потребности на хората с установени жилищни нужди е изключително 

остаряла и не отговаря на променените обществено-икономически отношения. 

Основната уредба на проблематиката се намира в глава пета на Закона за общинската 

собственостi (ЗОС) приет през 1996 година, според който общинските жилища биват 

категоризирани в четири основни групи, първата и основна от които е свързана с 

настаняването в общински жилища на лица с установени жилищни нужди или това са 

така наречените социални жилища. Другите три категории са съответно жилища, които 

могат да служат за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици на имоти 

отчуждени за общински нужди, ведомствени и резервни жилища. Националната уредба 

касаеща тези категории жилища последно е изменяна през 2004 година и оттогава насам 

основната тежест по нормативно актуализиране и адаптиране към потребностите на 

обществото пада върху местните власти и наредбите приемани от Общинските съвети 

на общините. В настоящото изследване са обследвани наредбите касаещи 

разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд в част от общините участващи 

в проект „Scale it up” – Добричii, Видинiii, Ихтиманiv, Ломv, Монтанаvi, Мездраvii, 

Петричviii, Ракитовоix, Самоковx, Дупницаxi, Пещераxii, Кюстендилxiii и Велинградxiv. 



 

    

 

Съгласно ЗОС, социалните жилища могат да бъдат предоставени на нуждаещите се лица 

само под наем, на цени установени с решение на местните общински съвети, които обаче 

са преференциални в сравнение с пазарните такива. С непазарните наемни цени, 

общините практически индиректно дотират домакинствата или лицата, които не могат с 

акумулираните от домакинствата им средства, да си позволяват заплащането на 

свободен наем. Така чрез средства от бюджета (чрез частичното нереализиране на 

приходи към бюджета, ако жилището бе предоставено на свободен наем) общините 

осъществяват своята социално-жилищна политика и се разпореждат с имотите общинска 

собственост като знак на солидарност към нуждаещите се, и в интерес на лицата от 

общината, които нямат възможност сами да задоволят необходимостта си от подслон и 

сигурен дом. Съгласно ЗОС в такива жилища могат да бъдат настанявани лица, които 

отговарят на критерии, които всяка община може и следва да определи сама в своя 

изрична наредба, отговаряща на местните нужди и потребности на населението в 

съответната община. Изследването на общинските наредби в горепосочените общини 

показва, че най-често използваните критерии използвани за картотекирането на 

нуждаещите се лица са свързани с няколко основни групи характеристики, на които 

дадено лице следва да отговаря, за да получи достъп до настаняване в социално жилище.  

 

5. Критериите за настаняване и ползване – потребности и субективизъм.  

 

Можем да обобщим няколко основни групи критерии, целящи подбора на лицата, 

които да могат да ползват тази социална услуга, приложима във всички изследвани 

общини:  

➢ Лицето да не притежава недвижим имот или право на ползване върху 

такъв, или имот който да може да бъде ползван за жилищни нужди и да бъде годен за 

обитаване, като някой общините разширяват и описват подробно и изрично такива 

обекти. Също така голяма част от общините ограничават и правото да бъде получено 

социално жилище и за лицата, които притежават незастроени поземлени имоти 

предназначени за жилищно или вилно строителство, или идеални части от такъв имот 

или право на строеж върху него и то не само на територията на конкретната община, а и 

в цялата държава. Освен това лицата не следва да притежават и нежилищни имоти, 

предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива имоти; 



 

    

 

➢ Друго разпространено ограничение въведено от общините е желаещите 

лица да не са прехвърляли такива имоти за минал период от време, като той варира от 3 

до 5 или повече години, или да притежават друг вид имущество, което ако бъде 

остойностено може да надхвърли част или процент от средната пазарна цена на жилище, 

което може да бъде закупено. Този процент варира от 1/3 до ½ в различните обследвани 

общини. Като само  община Добрич от изследваните общини има въведено специфично 

изискване лицата, които кандидатстват да не притежават  имоти, моторни превозни 

средства, както и налични парични средства по влогове на обща стойност, по-голяма от 

десет хиляди лева, както и повече от тридесет декара земеделска земя;  

➢ Доходите на лицата, като голяма част от обследваните общини изискват 

желаещите лица да имат доказан средно месечен доход на член от кандидатстващото 

семейство/домакинство, който не надвишава размера на минималната работна заплата в 

България. Този доход се формира от приходи от трудови възнаграждения в България или 

чужбина, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, наеми от земеделски земи 

дадени под аренда и други. Има общини, които са въвели и изискването част от 

декларирания годишен доход на нуждаещите се лица или членовете на техните 

семейства (домакинства), ако бъде отделен да не надвишава необходимите средства за 

свободно наемане на жилище, съответстващо на нуждите на семейството. Това 

изискване се прилага предимно в големите общини, като сумата на този доход често се 

фиксира между 20-25% и се изчислява по формула според която ако едно домакинство 

може да отдели 20-25% от своя  годишен доход и той може да покрие средната пазарна 

наемна цена на жилище в населеното място, то тогава лицето или домакинството му не 

следва да бъде ползвател  на общинско жилище. Такива условия съществуват в 

наредбите на общините Видин, Лом, Монтана, Мездра, Самоков, Дупница и Велинград; 

➢ Липсата на задължения към националния и местен бюджет е ограничение 

касаещо ангажиментите на лицето, като навсякъде, за да кандидатстват лицата трябва да 

са изрядни към общината и нито те нито членовете на тяхното домакинство не трябва да 

имат задължения към съответната община. Чрез разширяването на периметъра на това 

изискване и обхващането и на другите членове на домакинството, всъщност общините 

се опитват да дисциплинират не само лицето, което желае да бъде настанено в 

общинското жилище, но и цялото му домакинство; 

➢ Постоянната отседналост е критерий при кандидатстване за социално 

жилище. Лицата трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на 



 

    

 

съответната община 5 до 10 години. Тази уредба е спорна и често в общинските съвети, 

когато се търси възможност да бъдат привлечени лица към пазара на труда се дебатира 

именно тази възможност, да се предостави социално жилище на лице, което като 

новодошло в дадена община има нужда от достъпно жилище докато се стабилизира и 

приобщи. Това е още един аргумент към идеята социалните жилища да бъдат разделени 

на няколко основни подкатегории част от които са предназначени за временно 

задоволяване на жилищните нужди именно на уязвими лица изпаднали временно в 

недобро положение;  

➢ Да са били коректни платци и граждани на общината, да имат социално-

отговорно поведение, да нямат противоречия с общинските власти, като се среща и 

критерия, лицата да не са се самонастанявали в общински жилища, или ако са били 

наематели в предходен период от време, да са били изрядни в плащането и предходния 

им договор да не е бил прекратяван на дадено основание предсрочно. При обследването 

на общинските наредби бяха установени и такива, които изискват от лицата и членовете 

на домакинствата, които кандидатстват за настаняване, да няма лица спрямо които има 

повдигнати обвинения от наказателно-правен характер или спрямо които има висящи 

наказателни производства.   

 Този списък от въведени общи и повтарящи се критерии, към момента не 

отговаря съвременните потребности на обществото и като цяло част от тях са изцяло 

остарели, не са съобразени с пазара на труда и с конкретната икономическа обстановка 

в отделните общини. Именно затова е необходимо коренна промяна в националната 

политика и съобразяването и със социалните и икономически особености на отделните 

общини  и региони като цяло. При анализа на новите критериите за настаняване може 

да бъде ползвана по-справедливо въведената система за категоризиране на нуждаещите 

си лица, приложима при настаняването на лица в социални жилища изградени със 

средствата по Приоритетна ос I: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.xv. От няколко годишното 

приложение на създадените специални наредби в общините бенефициенти по 

програмата, между които Велинградxvi, Ломxvii, Дупницаxviii, Петричxix и други, могат да 

бъдат направени съществени изводи за цялостната категория ползватели на такива 

жилища, и следователно да бъде направен обоснован извод, че има конкретно 

разминаване в някой от целите, които си поставят както законодателя, така и местната 

власт за решаването на проблемите на уязвимите, малцинствени и социално слаби групи 



 

    

 

от населението и  предоставянето им на временна услуга, каквото е социалното 

настаняване в общинските жилища. Основното от тези разминавания се състой именно 

в липсата на диференциран подход за установяване на реално нуждаещите се категории 

лица, което изкривява и компрометира водената жилищна политика, а това от своя 

страна води и до недобро управление на жилищния фонд на общините и неговото 

непълноценно използване.  

 

6. Критерии отговарящи на социално-икономическите потребности.  

 

Проблемите касаещи използването и поддържането на жилищните фондове на 

общините произлизат по естествен път от това, че голяма част от тях са в недобро 

материално положение, системно не се заделят бюджетни средства и липсват ресурси за 

поддръжка, а условията по наемането не отговарят на възможностите и потребностите 

на хората. Именно това провокира необходимостта от въвеждането на нов подход при 

решаването на проблема, ново разделение на категориите ползватели на социални 

жилища и осигуряване на външно финансиране за поддръжката и създаването на нов 

жилищен фонд на общините.  

Условията в част от обследваните общини до момента показват следните 

особености: 

 Община Добрич: 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Добрич трябва да отговарят едновременно на 

следните условия: 

1. Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и 

настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване, 

считани преди датата на подаване на заявление по чл. 7 ал. 1 от Наредбата. 

2. Не притежават жилище, вила, или повече от една втора идеални части от такива имоти, 

годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на 

Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното 

настаняване. 

3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно 

строителство, или право на строеж върху такива имоти  или повече от една втора 



 

    

 

идеални части от тях, на територията на Община град Добрич, с изключение на 

получени в наследство след първоначалното настаняване. 

4. Не притежават ателиета, както и  работилници, магазини, складове за търговска и 

стопанска дейност, или повече от една втора идеални части от такива имоти в страната. 

5. Не са прехвърляли имоти и вещни права върху тях, през последните десет години, с 

изключение на продажба на имот по принудителен ред, продажба на земеделски земи, 

прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице, дарение в 

полза на Общината 

6. Не притежават  имоти, моторни превозни средства, както и налични парични средства 

по влогове на обща стойност, по-голяма от десет хиляди лева, както и повече от 

тридесет декара земеделска земя. 

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена 

процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли 

повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към 

Общината за предходното наето жилище. 

8.  Имат доказан в страната и до шест месеца в чужбина средно месечен доход на лицето, 

семейството/домакинството, след облагане със съответните данъци за предходната 

година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, 

дивиденти, арендно възнаграждение от земеделски земи и други, обезпечаващ 

заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени 

с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството. 

9. Притежаваните имоти изброени по горе в точки 2 и 3 по отношение, на които са 

учредени вещни права на ползване по отношение на трети лица са изключение от 

изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3.  

 

Община Видин: 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Видин трябва да отговарят едновременно на 

следните условия: 

1. Не притежават жилище или вила, годни за постоянно обитаване или идеални части от 

такива имоти, които да задоволяват техните жилищни нужди (съобразно нормите 

определени с чл. 16 от тази наредба) на територията на цялата страна. 



 

    

 

2. Не притежават жилищен или вилен поземлен имот, имоти в курортни зони и комплекси 

и във вилните зони към тях;  

3. Не са прехвърляли имоти по т.1 и 2 на други лица през последните 10 години с 

изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, 

общината или организация с идеална цел; 

4. Не притежават имущество на обща стойност по-голяма от 2/3 от цената на жилище, 

съответстващо на нормите за жилищна задоволеност, определени в чл. 16 от тази 

наредба, в това число: в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, 

моторни превозни средства, земеделски земи, поземлени имоти, жилищни и вилни 

сгради извън тези по т.1 и т.2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и 

стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове. 

5. Една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да 

покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, 

съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл.16; 

6. Имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в населеното място в община 

Видин без прекъсване през последните пет години и действително живеят на посочения 

адрес;  

7. Не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива 

жилища не е прекратявано поради неплащане на наемната цена или на консумативните 

разноски, или нарушаване на добрите нрави, или неполагане грижата на добър стопанин 

при ползване на жилището. 

8.  Нямат парични задължения към общината. 

 

 

Община Петрич 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Петрич трябва да отговарят едновременно на 

следните условия: 

1. Не притежават годен за обитаване жилищен, вилен имот или 1/2, или повече от 1/2 
идеални части от такива имоти на територията на Община Петрич; 

2. Не са прехвърляли имоти по т. 1 на други лица, последните 5 години. 

3. Средният месечен доход на член от семейството да не надвишава размера на една и 
половина минимална работна заплата, установена за страната; 



 

    

 

4. Поне един член от семейството има постоянен и настоящ адрес в община Петрич не по-
малко от 5 години непрекъснато; 

5. Не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива 
жилища не е прекратявано предсрочно по реда ЗОС; 

6. Не обитават общински обекти без правно основание. 

 

Община Велинград 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Велинград трябва да отговарят едновременно на 

следните условия: 

1. Не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно 
обитаване;  

2. Не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в районите 
на населени места от 0, I и II функционален тип; парцели в курортните зони и 
комплекси и във вилните зони към тях;  

3. Не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица десет години преди 
кандидатстването.  

4. Не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, 
моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън 
тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска 
дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, 
по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в глава 
седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, на жилище, 
съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност, определена с нормите по чл. 13;  

5. Една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да 
покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, 
съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 13;  

6. Имат адресна регистрация в населеното място от 5 години  

7. Не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива 
жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8 от Закона за общинската 
собственост, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаване на жилището. 

 

Подходът ползван навсякъде в така посочените представителни извадки на 

обследваните местни нормативни актове, разкрива повторяемост в подходите при 

определянето на целевите групи потенциални получатели на услугата, като за да се 

пристъпи към по-голяма конкретика и по-индивидуален подход общините са 

разработили и методика, с която да ранкират и подредят картотечно нуждаещите се 



 

    

 

лица, като превес в обследваните фактори се дава на лицата с увреждания и 

здравословни проблеми. Част от условията в картотекирането са както следва: 

При равни условия за картотекиране се пристъпва към по-конкретна 

категоризация на установената нужда, като представително могат да бъдат изведени 

следните особености в отделните общини: 

 

Община Добрич: 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Добрич биват преподреждани по следните 

социални критерии за преценка на жилищната им нужда : 

1. Първа група желаещи - ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни 

помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други. 

2. Втора група желаещи – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в 

санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по 

установения ред. 

3. Трета група желаещи –живеещи на свободен наем повече от една година. 

4. Четвърта група желаещи –живеещи при родители или при други роднини, с 

недостатъчна жилищна площ, съгласно приетите норми по закон. 

При подреждане в една и съща група се дава предимство на: 
1. лица с над 90 % намалена работоспособност; 
2. лица с над 70 %  до 89 % намалена работоспособност; 
3. семейства/домакинства с повече от две непълнолетни деца; 
4. самотен родител на две и повече непълнолетни деца; 
5. семейства/домакинства с две непълнолетни деца; 
6. самотен родител с едно непълнолетно дете; 
7. семейства/домакинства с едно непълнолетно дете. 

 

 

Община Видин: 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Видин биват преподреждани по следните 

социални критерии за преценка на жилищната им нужда: 

1. Граждани, задължени да освободят заеманите от тях жилища и помещения, 

собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността 

върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на 

собствеността; 



 

    

 

2. Граждани незаемащи жилищна площ и ползващи повече от една година за жилище 

нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.; 

3. Граждани живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-

хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения 

за това ред; 

4. Граждани живеещи въз основа на свободно договаряне; 

5. Граждани заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на закона.  

При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на: 

1. лица с актуално експертно решение на ТЕЛК/РЕЛК за намалена работоспособност над 
50%; 

2. лица с две или повече деца; 
3. самотни родители на непълнолетни деца; 
4. живелите по-дълго време при тежки жилищни условия. 

 

Община Петрич 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Петрич биват преподреждани по следните 

социални критерии за преценка на жилищната им нужда: 

1. Лица, които са освободили заеманите от тях жилища и помещения, собствеността 
върху, които е била възстановена по Закона за възстановяване собствеността върху 
одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) или по други закони за възстановяване на 
собствеността. 

2. Лица, ползващи за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни 
тавански помещения и др. 

3. Лица, които живеят в имоти негодни за обитаване, застрашени от срутване 

4. Лица, ползващи жилищни имоти при условията на свободно договаряне. 

5. Лица, заемащи недостатъчна застроена жилищна площ по нормите на закона и 
определени с Наредбата на ОбС 

При подреждане в една и съща група лицата и техните семейства се подреждат в подгрупи, както се 
дава предимство на: 

1. самотен родител на непълнолетно дете / деца / 
2. семейства с повече от две деца 
3. семейства с две деца 
4. лица с трайно намалена работоспособност над 71 %, доказана с документ от Трудово 

експертна лекарска комисия /ТЕЛК /-за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден 
към датата на кандидатстване 

5. семейства с едно дете 
 



 

    

 

Община Велинград 

Критерии 

№ 

Кандидатите в Община Велинград биват преподреждани по следните 

социални критерии за преценка на жилищната им нужда: 

1. Незаемащи жилищна площ или ползващи за жилища нежилищни помещения  

2. Живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно 
отношение или застрашени от самосрутване, които са освидетелствани по съответния 
ред;  

3. Наематели на свободно договаряне;  

4. Заемащи недостатъчна жилищна площ, съгласно нормите за жилищно задоволяване, 
установени в Наредбата.  

При подреждане на лицата и техните семейства в една и съща група предимство се дава на:  
           1. висококвалифицирани специалисти, както и работници и служители с по-голям трудов стаж 
във ведомството;  
           2. семейства с две или повече деца;  
           3. самотни родители на непълнолетни деца;  
           4. млади семейства; 

 

Новият подход, които следва да бъде обмислен, трябва да отговаря най-

рационално на целевите групи потенциални ползватели на социални жилища и да бъде 

съобразен с техните различни потребности и характеристики. Ясно трябва да бъдат 

разграничени две групи социални жилища, такива в които да се осъществи временно 

еднократно настаняване и такива в които картотекираните лица с трайни здравословни 

проблеми да бъдат настанявани за по-продължителен период. Тези категории могат да 

бъдат както следва: 

➢ Първата категория - лица, които са с трайно влошено здраве и увреждания 

и/или имат трайно намалена трудоспособност, или отглеждат деца които са с трайни 

увреждания и не подлежат на социална адаптация и може да се предположи, че 

положението им на социална нужда не може да бъде променено и следователно трябва 

да се търси по-дългосрочна форма на настаняване. За специфицирането на тези 

категории ползватели, трябва да бъдат формирани критерии, насочени към типа на 

заболяването им, специалните потребности, които имат лицата и семействата им и 

прочее. Специфицирането на физиологическите особености на този вид ползватели, 

трябва да бъде съчетано и с останалите социални критерии свързани с доходите в 

домакинството, наличието на други годни за обитаване имоти, уседналост и т.н. При 



 

    

 

установяването на нуждаещи се лица от тази група, настаняването което трябва да бъде 

приложено следва да бъде дългосрочно или безсрочно, но и с ангажимента от ежегодно 

деклариране на имотното състояние и доходите на домакинството. В тази група трябва 

да бъдат картотекирани лица с висока степен на нетрудоспособност, които да бъдат 

настанявани в жилища, които също отговарят на потребността им възникнала въз основа 

нарушената им трудоспособност. Всички жилища, които следва да бъдат предоставяни 

трябва по параметри да бъдат съобразявани и с броя на лицата от домакинството, и при 

възникване на промяна в числеността на домакинството това трябва да бъде отразявано. 

Ако лица от дадено домакинство ползвател на тази категория жилище навършат 

пълнолетие и не продължат в дадена образователна степен във висше училище следва 

да го освободят или ако останат да го ползват съвместно с правоносителя, то и техният 

доход също трябва да бъде калкулиран и да бъде взет предвид в преценката на 

критериите за ползване.     

➢ Втората категория - лица, които временно се намират в състояние 

наречено в практиката „риск от бедност“ или застрашени от „социално изключване“. 

Това са предимно лица, които за даден продължителен период от време не са могли да 

намерят заетост и доходите им са под определения от държавата минимален праг за 

осигуряване на живот. Към тази група за временно настаняване могат да бъдат 

картотекирани и лица, които доказано живеят или обитават жилище в лошо състояние 

и/или с лоша или липсваща инженерна инфраструктура, или сгради чието обитаване 

създава сериозен риск за живота и здравето на лицата, които ги обитават. В тази група 

могат да бъдат причислявани и да попадат и непълнолетни родители на деца т.е. майки, 

които са ненавършили 18-годишна възраст и които са родили и отглеждат деца, или са 

многодетни родители ангажирани с отглеждането на три или повече деца. В тези случай 

е необходимо да бъде въведена срочност на предоставянето на социални жилища, за 

период в който членовете на домакинството да могат да се стабилизират и да осигурят 

своето положение сами. Идеята е тези категории лица да бъдат институционално 

подкрепени еднократно за даден период от време и след неговото изтичане да не могат 

отново да ползват услугата по настаняване в социално жилище. За да се докажат 

обстоятелствата свързани с риска от бедност или социално изключване някой от 

общините могат да въведат и допълнителни критерии като примерно, лицата да са 

безработни, но и регистрирани в бюрата по труда, а ако са трайно безработни, но не 

поради нарушена трудоспособност, да получават помощ от съответните дирекции за 



 

    

 

социално подпомагане. Ако тези лица имат деца, може да бъде изискано задължително 

да посещават образователни институции, да имат личен лекар и прочее. Разбира се 

трябва да бъдат приложени и критериите, за уседналост, доходи, притежавани имоти и 

имущество и изрядност към общината и държавата.     

  След като подбора и критериите бъдат ясно и категорично определени и се 

постигне по-голяма справедливост в установяването на лица, които действително имат 

нужда от настаняване в социално жилище, може да се помисли и за конкретна 

регламентация в законовите и подзаконовите нормативни актове, която да бъде насочена 

към решаване на съпътстващите спорни моменти касаещи ползването на социални 

жилища и регламентиране на отношенията възникващи при използването и 

поддържането на общинските жилищни фондове. Част от належащите за решаване 

проблеми са свързани с поддръжката на съществуващия жилищен фонд, определяне на 

необходим за всички общини минимален брой социални жилища, превенция на 

недобросъвестното използване на социалните жилища и прочее. 

 Често материалната база е остаряла и неподдържана, а средствата генерирани от 

наемите не могат да осигурят поддръжката на жилищата, общите части и околните 

пространства около жилищните сгради. В голяма част от обследваните общини се 

установи, че висок процент от съществуващата база е в изключително лошо материално 

състояние и често нуждаещи се лица отказват настаняване в такива именно поради 

факта, че за да бъдат пригодени за обитаване, наемателите трябва да вложат средства 

значително надхвърлящи техните възможности. Ежегодно всяка община трябва да 

дотира и извършва планови ремонти на своя жилищен фонд от бюджета си и така да 

прави жилищата годни за обитаване, и така да не натоварва потенциалните социални 

наематели с непосилни  разходи. В случай, че принципа на срочност и еднократност в 

ползването на услугата бъде въведен по този начин, лицата настанявани в такива 

жилища, които са успели да отделят собствени средства за ремонт няма да се чувстват 

ощетени за това, че при настаняването си са вложили средства, за да направят обитаемо 

жилището и когато дойде време за освобождавано им няма да претендират за 

направените подобрения. В същото естество на размишления, друго което може да бъде 

направено е промяна в нагласите на наемателите и по-активното им включване за 

поддръжката на сградите. Това правило следва да е универсално, защото ангажиментите 

свързани с поддръжката на обитаваните от тях жилища и общи части се приема като 

допълнителен социален ангажимент, които може да се поеме от настанените към 



 

    

 

обществото, което практически им е предоставило привилегията да ползват при 

облекчени условия жилища собственост на същото това общество. 

 Друга нов акцент на жилищната политика на местно ниво следва да бъде 

определянето по закон на минимален и максимален брой социални жилища, които всяка 

община следва да притежава и предоставя. Оказва се, че на територията на Република 

България има общини, които имат изключително големи жилищни фондове, по данни 

от 2020 година община Пловдив притежава 3144 броя социални жилищаxx, а община 

София по данни от 2022 година притежава около 9000 броя жилищаxxi, и в същото време 

в страната изобилстват и примери за малки общини, които нямат абсолютно никакви 

възможности за настаняване в общински жилища, и в които потребността от такива е 

значителна поради естеството на живущите (Социалните жилища са по-малко от 3% от 

общия жилищен фонд на страната). Може да се каже, че един работещ модел за 

решаването на този проблем е въвеждането на изисквания за притежаване и 

поддръжката на определен брой социални жилища, като числеността им може да бъде 

обвързана процентно с броя на жителите на общината. В общините в които няма 

социални жилища, ще бъде необходимо осигуряването на такива, а в общините в които 

броя им е по-голям от необходимия, броя им може да бъде намален, като част от 

жилищата могат да бъдат продадени на техните наематели и след като се достигне 

необходимия и изискуем брой продажбите ще бъдат спрени, а в жилищата ще бъдат 

настанени само и единствено лица от описаните по-горе в изложението две групи 

нуждаещи се лица.  

 Един от най-належащите проблеми, които съществуват в общините е насочен и 

към предотвратяването на злоупотребите със социалните жилища. Една от най-честите 

злоупотреби е настаняването на лица, които нямат нужда или само документално 

отговарят на критериите за настаняване, но ползват и се разпореждат с активи, които им 

позволяват да имат по-висок стандарт на живот от този които показват по документи. 

Има случай на лица - ползватели, които работят в чужбина целогодишно или сезонно, и 

реалните им доходи е трудно да бъдат установени, или други при които настанени лица 

притежават юридически лица, но се осигуряват на дадения законен минимум, не 

разпределят годишен дивидент печалба, но дружествата им притежават активи с които 

те като собственици на капитала на дружеството се разпореждат. Сегашните общински 

наредби не изискват да се  правят проучвания относно притежаването на юридически 

лица, и не обследват собствеността и активите на съответните юридически лица 



 

    

 

притежавани от физически лица – наематели или желаещи да ползват социалната 

жилищна услуга. Именно това крие най-сериозните рискове от недобросъвестно 

ползване на жилищните фондове. Съществуват множество възможности за по-

задълбочено изследване на доходите и стандарта на живот на лицата, като за целта 

трябва да бъде създадена и по-конкретна нормативна регламентация относима именно 

към превенцията на злоупотреби и прикриването на доходи и информация. Примерен 

подход за това може да бъде обследването на доходите от чужбина, чрез получаването 

на справка за подаването на декларации чрез Националния осигурителен институт за 

обезщетения за безработица от чужбина, или получаване на информация и данни от 

системата на Националната агенция по приходите и прочее. Липсата на изрични 

разпоредби създава рискове за адекватна защита на обществения интерес, като за 

доказването на нарушенията или преценка на риска може да бъде ползвана както 

официална информация от други компетентни органи занимаващи се с контрол върху 

стопанската дейност в страна и в чужбина, така и проверка на използваемостта на 

жилищата целогодишно чрез изследване на заплащаните битови сметки. При 

идентифициране на подобни проблеми, договорите с наемателите следва да могат да 

бъдат прекратявани едностранно и предсрочно. Друга честа злоупотреба е лицето 

определено за ползвател системно да не бъде идентифицирано на адреса и 

установяването на положение при което то неформално е преотдало жилището си както 

на свой роднини така не са редки случаите за преотдаване на външни лица.   

  В подкрепа на изложената теза е и провежданата през оперативната програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., политика на ЕС в България за изграждането на 

съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално 

слаби групи от населението. Съгласно програмните изисквания, условията за 

настаняването са срочни и срока не може да надвишава 3 години. В някой от общините 

обаче се оказва, че възниква парадокс при който картотекирани вече лица отказват 

настаняване именно поради срочността на услугата, но и в същото време те желаят да 

продължат да бъдат картотекирани за настаняване в социални жилища, където срока на 

наемане е по-дългосрочен и съществува възможност за продължаване на настаняването 

докато отговарят на съответните критерии. Подобен е случая в Община Благоевград в 

които въпреки съществуваща картотека на желаещи лица и налични свободни 183 

жилища изградени със средства на оперативната програма, голяма част от тях остават 



 

    

 

неизползвани и в последствие в тях биват настанени лица със статут на бежанци от 

войната в Украйнаxxii.   

Тази особеност не бива да бъде отнасяна към лицата, които не желаят да бъдат 

настанени в общински жилища въпреки, че покриват критериите за настаняване 

отговарят на условията. При едно проучване на Световната банка от 2021 година 

озаглавено „Жилище и живот на маргинализираните общности, диагностика на 

състоянието – Северозападна България“xxiii се посочва, че 21% от интервюираните лица 

в Северозападна България, не желаят да напуснат кварталите, които обитават и да 

живеят в социални жилища (виж стр. 35 и 36 от доклада), поради причината, че не желаят 

да се отделят от тяхната общност и желаят да запазят обитаването си там. За 

обследването на потребностите на тази група хора, може да бъде направен допълнително 

обследване.  

 Анализът няма да бъде изчерпателен ако не бъдат взети предвид и конкретните 

препоръки към общините съдържащи се в проекта на стратегическия документ 

озаглавен „Национална жилищна стратегия 2018-2030 год.xxiv“, които съдържа 

изчерпателен анализ на съществуващия общински жилищен фонд. Основната цел на 

този документ е създаването на обща визия насочена към провеждането на цялостна 

реформа за по-ефективното използване на жилищните фондове на общините и 

набелязването на конкретни цели, които следва да бъдат постигнати както на държавно, 

така и на местно ниво, за да бъде формирана успешна национална политика за 

качествена и достъпна жилищна среда. Част от тези препоръки касаят именно 

подобряването на лошо подържания жилищен фонд, чрез осигуряването на средства от 

общинския и националния бюджет, подобряване на битовите условия в него и 

повишаване на енергийната му ефективност, намаляване на броя на необитаваните 

жилища чрез въвеждането на компенсаторни или стимулиращи финансови инструменти 

за по-финансово облекчен достъп за придобиването на собствено жилище от млади 

семейства, професионалисти необходими за пазара на труда или лица с по-ниски доходи 

и прочее.  Всички тези социално-икономически мерки са трудни, но не невъзможни и 

по-скорошното им изпълнение ще доведе до предотвратяването на редица 

икономически проблеми особено в по-отдалечените региони на държавата, 

преодоляване на изоставането в развитието им и обезлюдяването им.  

 



 

    

 

7. Жилище или имот? Предоставянето на имоти годни за застрояване е резерва 

на общините за преодоляване на дефицита на общински жилища и 

осигуряване на финансово достъпна жилищна среда.  

И в края на настоящия материал следва да бъде обследвана и една друга законова 

възможност за задоволяване на жилищните нужди на лицата, която не е толкова 

прилагана именно поради високата степен на риск от злоупотреби. Тя е свързана с 

предоставянето на възможност за застрояване на имоти частна общинска собственост от 

картотекирани като нуждаещи се лица съгласно разпоредбата на чл. 49а от ЗОС. Чрез 

нея се дава възможност на лица, които са с установени жилищни нужди без търг или 

конкурс да придобият отстъпено право на строеж на сгради или жилищностроителни 

кооперации. Основния парадокс в разпоредбата е как е възможно да бъдат 

картотекирани лица, които нямат достатъчно доходи, отговарят на критериите за 

настаняване в социално жилище, и същевременно с това да имат достатъчно средства, 

които да могат да отделят, за да предприемат строителство. Разбира се съществуват 

различни форми на ипотечно или физическо кредитиране предоставяни от банки или 

финансови институции, но ако едно лице отговаря на изискванията за доходност на 

банките, то то няма как да отговаря на изискванията за доходност и следователно няма 

да може да бъде картотекирано. По задълбочен анализ може да бъде направен при 

необходимост и този факт да бъде установен категорично след обследване на цените в 

строителството, размера на ипотечните вноски и различните критерии за доходност 

посочени в изискванията за картотекиране и прочее. В почти всички общини 

изискването за доходността в домакинството е обвързано с размера на една минимална 

работна заплата, установена за страната и нейното не надвишаване. Именно това 

разминаване в целта на закона и реалното му приложение прави тази уредба излишна и 

остаряла и криеща сериозни рискове за злоупотреба при прилагането й. При 

въвеждането на срочност за настаняване и нова категоризация на лицата, които следва 

да могат да ползват услуги за настаняване и да бъдат категоризирани, тази разпоредба 

може да бъде премахната. Разбира се може да се помисли и за това, чрез продажбите на 

имоти частна общинска собственост годни за жилищно строителство или 

предоставянето им за строеж чрез конкурс, едно от условията да бъде вместо 

изплащането на цена за имота, да бъде предоставяно обезщетение под формата на готово 

строителство, и така социалните жилищни фондове да бъдат попълнени.  



 

    

 

Като обобщение от всичко казано по-горе може да се заключи, че разпоредбите 

на Закона за общинската собственост касаещи предоставянето под наем на общински 

жилища на лица или домакинства, които са с установени жилищни нужди  трябва да 

бъде ревизирана, като основната реформа трябва да бъде насочена към това да се получи 

по точна диференциация на нуждаещите се групи от нашето общество, по ясно 

определяне на критериите за картотекиране и разбира се въвеждането на еднократност 

и срочност в ползването на жилищния фонд, особено що се касае настаняването на лица, 

които не са в добро икономическо и социално положение и предоставянето им на 

еднократна времева възможност през периода на която уязвимите лица да могат да 

стабилизират своето положение, да се социализират, интегрират и да се включат в 

обществото успешно.    
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