до:
г-н Николай Нанков,
министър,
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството,
гр. София
28 юли 2018 г.

относно: Обществено обсъждане на Проект на Национална жилищна стратегия

Уважаеми г-н Нанков,
Приветстваме инициативата на Министерски съвет и Министертвото на регионалното
развитие и благоустройството за изработване на Национална жилищна стратегия и
считаме, че политиките за постигане на балансиран жилищен сектор, осигуряващ
качество и комфорт на обитаване съответстват на съвременните очаквания на
обществото и са в синхрон с европейския и световния опит. Уверени сме, че
постигането на високите цели, заложени в Стратегията е възможно при условие, че са
адресирани нуждите на всеки български гражданин от сигурен и стабилен дом. След
задълбочен прочит и въз основа на нашия опит в областта на осигуряване на достъп до
жилище и защитаване правото на подслон, представяме на вниманието Ви следните
дискусионни въпроси:
А/ Стратегията не адресира проблема с правото на жилище на значителна част от
ромската общност, която от десетилетия живее в квартали, за които не са осигурени
необходимите нормативни, планови, административни и инфраструктурни условия за
достойно съществуване. Продължителното отлагане на решаването на този проблем
все повече го изостря, а неглижирането му в Стратегията е предпоставка за
допълнителното му задълбочаване и лишаване на десетки хиляди семейства от
възможността за достойно съществуване.
В работата си в кварталите с преобладаващо ромско население в Пещера, Дупница и
Кюстендил, сме установили, че този проблем освен локални има и общонационални
измерения, поради което е необходимо насоките за решаването му да бъдат определени
в стратегическите документи на национално ниво.
Същевременно Стратегията се позовава на съвременните тенденции в световния опит и
основните концепции във водещите международни стратегически документи, които
включват: осигуряване на адекватни на потребностите жилища, подобряване на
достъпа до жилище за уязвимите групи и младите хора, безусловно признаване на
правото на помощ за жилище и възможност жилището да бъде „инструмент” в борбата
против бедността и социалното изключване. Считаме, че е изграждането на социални
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жилища не е единствения възможен начин за осигуряване на достъп до жилище на
уязвимите групи и досегашната практика в страната показва, че той не е ефективен, а в
много случаи не е приемлив за ромската общност.
Б/ В кварталите с пробладаващо ромско население (както и в много други
урбанизирани територии) има значителен жилищен фонд, за който в момента липсват
законови възможности да получи траен статут, а обитателите му да бъдат сигурни и
спокойни, че имат достоен дом. Запазването и оползотворяването на този фонд би
донесло не само социални, но и икономически ползи за цялото общество и би
спомогнало за значително намаляване на финансовата тежест за българските общини и
за националния бюджет, възникваща във връзка с реализирането на целите на
Стратегията.
Осигуряване на възможност за узаконяване на съществуващ сграден фонд не е новост
за българското законодателство. Необходимостта от предоставяне на такава се поражда
от значителния брой незаконни жилищни сгради в страната, представляващи
единствени домове. България е била неколкократно осъждана от Европейския съд за
правата на човека за издаване на заповеди за събаряне на такивя сгради, което налага
необходимостта от предприемане на сериозни стъпки за предотвратяване възможността
това да се случи отново.
Изграждането на устойчив жилищен сектор е необходима основа за просперитета на
съвременното българско общество. Уверени сме, че постигането на високите цели,
заложени в Стратегията е необходимо и е възможно при условие, че са адресирани
нуждите на всеки български гражданин от сигурен и стабилен дом.
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