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Настоящият Наръчник е в изпълнение на Дейност 3., която включва изготвяне на 

Наръчник за ефективни комуникационни модели, свързани със социалния диалог на 

регионално равнище по договор „Разработване на мерки за активизиране на социалния 

диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално и областно 

ниво“, в изпълнение на дейност №2 „Разработване на мерки за активизиране на 

социалния диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално 

и областно ниво“ по проект BG05M9OP001-3.018 „Подобряване на ефективността на 

политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Наръчника е изготвен на базата на анализите от дейност 1 и 2 от същия договор както и 

допълнителни анализи в рамките на тази дейност, както и обратна връзка от обучение, 

проведено по дейност 2.  

Наръчникът е изработена от екип на сдружение „Балкански институт по труда и 

социалната политика”(БИТСП)  в периода октомври - декември 2020г.  

1. Анализ на териториалния социалния диалог в България 
 

Анализът в тази глава е на основата на дейности 1 и 2 по настоящия договор и включва 

изводи и препоръки за състоянието и потенциална за развитие на териториалния 

социален диалог в България.  

Най-общо може да се каже, че силните страни са сравнително по-малко в сравнение със 

слабите, въпреки, че за териториалното равнище на социален диалог е създадена 

първоначална нормативна база вече повече от 20 години.  

Силни страни 

1. Съществува нормативна уредба за тристранно териториално сътрудничество на 

областно и общинско ниво; 

2. Съществуват практики на институционализирани съвети във всички 

административни области и 23 общини, което може да послужи за пример за 

разширяване на периметъра на териториално сътрудничество; 

3. Според представители на синдикатите, в повечето области партньорите не 

срещат трудности в работата на териториалните съвети за тристранно сътрудничество.  

 

Изградени са добри взаимоотношения  във Варна, Бургас, Шумен, Ловеч, Видин, Стара 

Загора, Пазарджик, Кърджали, Ямбол, В. Търново и др. 
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4. Все повече се развива практиката на колективно трудово договаряне на 

общинско ниво, което прави този инструмент на социалния диалог по-ефективния в 

сравнение например с чистите териториални съвети за тристранно сътрудничество; 

5. Създава се практика и на тематични съвети за териториално сътрудничество, 

каквито са тези в областта на образованието, където водеща роля играе Съюза на 

българските учители като двигател на това сътрудничество. Тази практика демонстрира 

съчетаване на териториалните съвети за сътрудничество с практиките на колективното 

трудово договаряне.  

6. Като добри примери за “разширен” социален диалог на областно ниво може да 

се посочи работата на Регионалните съвети по заетостта, където се обсъждат 

стратегически и оперативни въпроси за състоянието и развитието на местните пазари на 

труда. 

7. Работи се върху въвличането на общините в териториалното сътрудничество с 

помощта на Националното сдружение на общините, което показва по-широка 

обществена подкрепа за развитието на териториалния социален диалог.  

8. Съществуват практики по консултации на конкретни решения на регионално 

ниво, какъвто е примера с консултациите по общинските бюджети. Подобна практика би 

засилила влиянието и значението на териториалните структури за социален диалог.  

 

Слаби страни 

1. Относително по-бавната степен на изграждане и сравнително малкото видими 

резултати от работата на институциите и механизмите на регионално равнище е в 

следствие най-вече на ниската степен на децентрализация и произтичащите от това 

ограничени възможности на органите на местно самоуправление за самостоятелни 

решения. 

2. Немаловажен ограничителен фактор за териториалният социален диалог е 

недостатъчната институционализация на работодателските структури на регионално 

равнище. Съществуват проблеми с представителството на работодателските 

организации на регионално ниво. Ефективността на тези структури е в пряка зависимост 

от нормативно предвидените им компетенции и правомощия, но е силно повлияна също 

от трансформациите на собствеността и от активността на работодателските структури 

на тези равнища. 

3. Регионалният поглед е особено важен, тъй като задълбочаващите се регионални 

различия в страната са предпоставка за различни предизвикателства по отношение на 

политиките, обвързани с тристранния диалог. Например договарянето на минималните 

осигурителни доходи може да има много различни ефекти в области, където 

заплащането е по-високо и в такива, където почти всички вече са на минимума и  
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работодателите не могат да посрещнат евентуално покачване в разходите за труд. 

Именно такива предизвикателства са важни за оценката на икономическите ефекти от 

тристранното сътрудничество на ниво области. Значението на МОД е особено важно и 

на регионално ниво. Договарянето и записването в нормативен акт на един общ 

минимален праг за дадена квалификационна група в определена икономическа дейност 

неизбежно води до изкривяване – неадекватно нисък праг за определени области (като 

столицата например) и твърде висок праг за по-бедни региони. Видно е, че колкото по-

ниско е заплащането в дадена област, толкова повече от заетите са на минималния праг. 

Това означава, че всяко увеличение на минималните осигурителни доходи води до 

сериозно нарастване в разходите за труд на работодателите от провинцията и 

неизбежно рефлектира върху заетостта. За това, тук, регионалният подход е от особено 

значение.  

4. Най-същественият проблем в работата посочен от членовете на териториалните 

структури за тристранно сътрудничество е липсата на измерими и отразяващи приноса 

показатели за отчитане на постигнатите резултати и ефектите от тяхното действие.  

5. Друг сериозен проблем на институционализирането на териториалния социален 

диалог е липсата на собствен бюджет и материална база, което ограничава развитието 

на тези структури. 

6. Липса на постоянни секретариати и експертни състави, които да подготвят 

работата на съветите. Това рефлектира върху обосноваността на дискусиите и 

предложенията, както и потенциала за налагане на решения и мнения в публичното 

пространство.  

7. Недостатъчна и обща нормативна база, която не определя конкретни 

правомощия и не определя тристранното регионално сътрудничество като 

задължително по определени теми. На практика липсват законово определени 

правомощия на регионално ниво. 

8. Недостатъчни информационни ресурси. Този проблем е ключов по отношение на 

надеждността и доверието, което тези структури трябва да гарантират, за да бъде взето 

предвид тяхното мнение по ключови регионални въпроси. Разчита се изключително 

много на експертно мнение на участниците без собствени източници на информация и 

анализ, които да предадат аргументираност на решенията и позициите на тези 

структури. В допълнение от гледна точка на технологията на договаряне, съществена 

трудност за социалните партньори се явява набирането на необходимата актуална и 

дълбоко специфична финансово-икономическа и друга информация, необходима за 

тяхната подготовка и участие в различни преговори. Практиката показва непознаване от 

голяма част от членовете на социалните партньори и непълноценно боравене с най-

важни и значими документи, приемани както на централно, така и на местно равнище, 

с които се определят стандарти с натурални и стойностни показатели за финансиране на 

делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на общините:  
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закон за държавния бюджет, постановления и решения на Министерски съвет, 

общински бюджет за съответната година по функции и отчет за изпълнението му и т.н. 

Все още експертният състав на социалните партньори не владее добре принципите на 

изготвяне на общинския бюджет, в недостатъчна степен е усвоено текущото следене на 

изпълнението на бюджета и на разходването на финансите по пера. Затова не е 

изключение и липсата в организациите на социалните партньори на навременна 

информация за наличие на превишение на разходите в неприоритетни за социалните 

партньори дейности и звена, създават ли се диспропорции в приоритетни такива и др. 

9. Ограничени възможности за влияние при разработването и приемането на 

общинските бюджети като основен обект на преговори в рамките евентуално 

колективно трудово договаряне.  

Няколко са основните трудности при договарянето на дейностите, финансирани от 

общинския бюджет (независимо дали това е един общ, или са няколко – за отделни 

браншове и отрасли КТД): - договарянето на регионално ниво зависи основно от 

степента на организираност на работодателските организации, както и от правомощията 

и финансовата стабилност на местната власт. 

 от чисто практическо естество все още липсват механизми и пътища за начина на 

изготвяне на общи проекти на КТД от няколко синдикални организации на ниво 

община  - кой и по какъв ред ще ги изготвя, приема и защитава; за процедурата 

на същинските преговори и свързаните с това отговорности; за излъчването на 

общи екипи (представителство); 

 открит е въпросът за представителната работодателска страна – разгледан в 

дълбочина, този въпрос касае не само наличието на местно поделение на 

представителни работодателски организации, но и съответно обединение на 

няколкото работодатели в съответната община от един и същ отрасъл, бранш или 

дейност в легитимна структура; 

 преговаря се за няколко (група) предприятия или дейности в общината – 

възможно е състоянието, степента и темповете им на развитие да са различни, 

което да обуславя понякога и разнопосочни интереси; 

 търсенето на синхрон в компетенциите между “общински съвет” (разпоредител 

с бюджета) – “кмет” (организира и носи отговорност за изпълнението на 

бюджета) – “местни работодателски структури” – “синдикати”, с оглед достигане 

във възможно максимална степен на единодействие в хода на преговорите. 

 

10. Недостатъчна мотивация (вкл. финансова) за участниците в тези съвети. 

Събраните мнения показват, че от една страна липсата на регламентирани правомощия 

и от друга страна липсата на каквито и да е финансови стимули пречат на дългосрочната 

ангажираност на участниците в процесите на регионално сътрудничество.  
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11. Недостатъчно внимание и време, отделено на кампании за повишаване на 

осведомеността на местните общности във връзка с потенциалните ползи от действието 

на тези съвети. На практика липсват комуникационни канали на регионално ниво 

относно обществени дискусии за социално-икономическото развитие на регионите и 

жизненото равнище, вкл. тези, които биха били предмет на социалния диалог.  

12. Липса на задълбочени анализи за работата на териториалните структури за 

тристранно сътрудничество. Въпреки, че ограничени практики на териториално 

сътрудничество има от 20 години, като цяло липсват задълбочени анализи, свързани с 

дейността на тези структури и форми на обществен диалог.  

 

Перспективи на социалния диалог на регионално ниво NUTS 2 

Социалният диалог на ниво NUTS 2, във вида в който го познаваме от областното и 

общинското ниво не съществува като изключим Регионалните съвети за развитие, 

които имат по-различни функции и по-важното – трите групи социални партньори не са 

равнопоставени, с явно надмощие на публичните власти. В тази връзка по-долу 

идентифицираме основните налични дефицити, които определят липсата на социален 

диалог на ниво NUTS 2.  

 Липсва нормативна рамка, която да регулира дейността на социалният диалог 

на това регионално ниво; 

 Няма яснота по потенциални правомощия на тези евентуални структури, които 

да организират и канализират тристранното сътрудничество; 

 Неяснота по темите, които да станат обект на сътрудничество на ниво NUTS 2; 

 Липсват структури, които да приемат / организират социалния диалог на това 

ниво; 

 Ресурсна необезпеченост на социалния диалог на това ниво; 

 Недостатъчна информационна обезпеченост на ниво NUTS 2, която да захрани 

диалога с цел информирани решения и дискусии, базирани на доказателства; 

В резултат на проведените разговори със заинтересовани страни както и на базата на 

анализа на териториалното тристранно сътрудничество на общинско и областно ниво 

бяха идентифицирани някой допълнителни изводи по отношение на евентуално 

изграждане на механизми за социален диалог на ниво NUTS 2: 

1. Социалният диалог на ниво NUTS 2 трябва да предложи нещо ново, което не е 

засегнато на по-ниските териториални нива. В противен случай би бил излишен; 

2. Най-естествено е социалният диалог на това ниво да бъде регламентиран в 

съществуващата уредба за тристранно сътрудничество, но без да повтаря по-ниските 

нива. 
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3. Три от традиционните форми - колективно трудово договаряне, участие на 

работниците и служителите на ниво предприятие и доброволни форми за уреждане на 

колективни трудови спорове чрез непосредствени преговори, арбитраж и 

посредничество като, че ли не биха могли да бъдат развити мащабно на ниво NUTS 2, 

поради невъзможност за регулиране на правомощията и неясна регионална 

представителност на страните. 

4. Социалният диалог на ниво NUTS 2 трябва да има за фокус по-широкия обхват на 

социално икономическото развитие и жизнен стандарт, доколкото специфични въпроси 

като равнище на заплати или условия на труд не биха могли да се договарят поради по-

скоро виртуалния характер на това административно делене.  

5. Това, което се забелязва като липса и на трите нива, е липсата на адекватна 

информация на регионално ниво, с което да се предлагат аргументирани мнения и 

предложения за решения, които засягат социални икономическото развитие на 

съответните региони. От тук един от акцентите на работа на социалния диалог на ниво 

NUTS 2 би могло да бъде информационното осигуряване за регионално развитие.  

 

Обобщаващи изводи и предложения за развитие на социалния териториален диалог 

В тази част обобщаваме главните заключения и предложения, които да приспособят 

съществуващите практики по провеждане на социалния диалог на ниво NUTS 2 и 

препоръки за подобряване на координацията на национално равнище за целите на 

политиката по доходи и жизнено равнище.  

Основните изводи включват: 

1. Темите, които са обсъждат в различните съвети обикновено се изключително 

разнообразни, без конкретен фокус, което прави дискусиите по-скоро формални, от 

колкото влияещи на регионалната социално - икономическа политика.  

2. Разпространението на общинските тристранни съвети като структура на 

териториалното тристранно сътрудничество напредва сравнително бавно. Като се има 

предвид вече 20 годишния период, през който можеше да се създадат и да работят, по-

скоро оценката е, че на общинско ниво липсват предпоставки за масовост на тези 

структури при сегашните условия.  

3. Комбинирането на общинските съвети с колективното трудово договаряне води 

до значително по-големи възможности за конкретни резултати на сътрудничеството.  

4. Областните съвети за тристранно сътрудничество покриват всички 

административни области, което осигурява максимално покритие в страната. В същото  
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време при повечето от тях има по-скоро формално сътрудничество, отколкото конкретни 

постижения.  

 

5. Евентуални механизми на социален диалог на ниво NUTS 2, които копират 

функциите и целите на по-ниските нива най-вероятно няма да бъдат успешни.  

 

На тази основа бихме препоръчали някои от следните направления за развитие на 

териториалното сътрудничество на ниво NUTS 2: 

1. Регламентиране на териториалното сътрудничество в рамките на 

съществуващите регулации на тристранното сътрудничество; 

2. Да се даде фокус върху информационното осигуряване на заинтересованите 

страни в тристранния диалог; 

3. Да се изградят канали за комуникация на обществени дискусии на регионално 

ниво по социално – икономически въпроси и жизнен стандарт в рамките на съветите на 

ниво NUTS 2; 

4. Да се посочат ясни правомощия и теми, по които тристранното сътрудничество на 

NUTS 2 да бъде използвано; 

5. Да се осигурят/изградят секретариати/експертни състави на съветите на ниво 

NUTS 2 , които ресурсно да ги обезпечат.  

 

На лице е необходимост от консистентен подход за събиране на информация, създаване 

на знание и тяхното разпространение за целите на социално икономическото развитие 

на отделни региони. Въпреки, че отделни страни биха могли да предоставят частична 

или по-пълна информация за регионалното и секторното социално икономическо 

развитие на ниво регион, най-добре би било това да е отговорност на определени 

структури или механизми. Те ще могат да работят постоянно за подобряване на 

процесите на събиране, създаване и разпространение на информация и знание, като 

това се прави не спорадично при желание, заявка или конкретно търсене, а постоянно 

като част от мисията на самите структурни единици. Една регионална структура би могла 

да предложи възможности на местните заинтересовани страни сами да постигнат 

съгласие върху различни средносрочни и дългосрочни приоритети за събиране, 

създаване и разпространяване на информация и знание за конкретните региони и 

сектори. Те ще могат да търсят взаимодействие с други местни партньори и да 

подпомагат публични и частни лица при вземането на решения от тяхна страна. Подобен 

модел допринася за:  

• Общодостъпност на информацията за трите страни, която към момента, много 

често е асиметрична; 
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• Създаване на условия за качествени процеси на събиране, създаване и 

разпространяване на информация и знания; 

• Систематично събиране, създаване и разпространяване на информация и знания; 

• Достъпност на регионалната информация 

• Фокусиране върху качеството, надеждността и релевантността на информацията 

на регионално равнище; 

• Реализиране на икономии от мащаба и по-ниска социална и частна цена на 

използване на акумулираната информация и знания. 

Подобен модел на информационно захранване на социалният диалог би довел до: 

• Префокусиране на дейността към търсенето на определена информация и знания 

на регионално равнище вместо към предлагането, каквато е по-често срещаната 

практиката до сега.  

• Задълбочаване на функцията на създаване на управленско знание (анализи, 

прогнози и т.н.) за сметка на събирането на първична информация. 

• Обогатяване на обхвата на интереси към различни аспекти на социално, 

икономическо, регионално, секторно и т.н. развитие. В тази връзка социалният диалог 

по конкретна тема ще прерасне в съгласувани действия на регионите.  

• Засилване на функциите на подпомагане процесите за вземане на решения и 

правене на политики като елемент на основната функция на комуникация със 

заинтересованите страни. 

• Отваряне на съществуващите структури на социалния диалог (елемент на 

комуникацията), към техни естествени съюзници в лицето на университети, 

изследователски центрове, консултантски бизнес, обучителни институции. 

• Целенасочени действия по рекламиране на регионите и конкретни сектори, 

целеви групи, възможности за инвестиции. 

• Участието на тези структури в регионални, национални, секторни, европейски 

мрежи и партньорства, отново като част от тяхната функция на комуникация.  

• Обединяване и комуникиране на съществуващи бази данни с други подобни 

структури. 

 

Макар, че акцентът на регионалното тристранно сътрудничество е да се засегнат 

спецификите на регионите, то това става в общия контекст на националната икономика, 

сътрудничество и работа в мрежи и партньорства. В този контекст, мрежовото 

обвързване на 6-те регионални съвети за тристранно сътрудничество вкл. под шапката 

на НСТС трябва да бъде основен приоритет на тяхното бъдещо развитие и устойчивост. 

Подобна практика в момента не съществува при по-ниските нива. 
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2. Набиране, анализ и комуникация на данни на регионално 

ниво за целите на социалния диалог на тристранно 

сътрудничество 
 

Настоящият Наръчник е изработен на основата на методиката за информационно 

обезпечаване и комуникация на териториалния социален диалог. Предвижда 

първоначално съставяне на бази данни със статистически единици за наблюдение и 

идентифициране на информационни източници. Базата данни има общ макет за шестте 

планови региона NUTS 2. Териториалните и статистическите данни за  бизнес развитие в 

регионите за планиране ще се набират, систематизират, съхраняват, складират, 

споделят и комуникират от структури на социалния диалог на NUTS 2, ако бъдат 

създадени. Ако такива не са създадени, то те могат да се реализират от структурите на 

областно ниво или в краен случай на общинско.   

Разработването на макета за информационно обезпечаване е съобразено със 

съществуващата информационно-статистическа среда на ниво община (LAU 1), област 

(NUTS 3) и район NUTS 2, с цел обслужване на процеса за вземане на решения от страна 

на социалните партньори за целите на социално - икономическото развитие. 

Създаването на базата се осъществява чрез изграждането на система от детайлни и 

диверсифицирани индикатори, които включват както съществуваща информация, така и 

допълнителна, която може да бъде набирана чрез допълнителни, целенасочени усилия. 

При разработването на индикаторите са използвани стандартен набор от показатели, 

прилаган в различни развити икономики. При всички случаи са взети предвид 

потребностите от информация на социални партньори и други заинтересовани страни от 

различни регионални общности.  

 

 

2.1. Териториални единици на наблюдение 

 

Според цялостното предложение в Методиката, информационното покритие трябва да 

бъде ниво NUTS 2. От друга страна социален диалог на териториално ниво и политика за 

развитие по региони  могат да се правят предимно на общинско и/или областно ниво, 

като общинското ниво кореспондира в най-голяма степен на териториално 

самоуправление. В тази връзка, изборът на териториална единица на наблюдение в 

разработваната методика за събиране и анализ на данни, трябва да се съобрази както с 

изискванията за информационно покритие, така и с единиците на  
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управление и администрация. На основата на тези аргументи, предлагаме основната 

статистическа териториална единица да бъде община (LAU 1). 

В допълнение, част от официалната статистическата информация в България се събира 

предимно на областно ниво или понякога и на NUTS 2, за това тези пространствени 

единици също могат да бъдат използвани като териториални източници на данни. Така 

или иначе стремежът ще бъде да се осигурява информация на ниво община, а 

останалите регионални разрези ще бъдат допълващи или вторично обобщени. 

Практиката показва, че на ниво община се събира и обработва недостатъчна по обем и 

качество статистическа информация. Много често, тази информация е разпръсната или 

лимитирана. Като цяло се наблюдава липса на систематичност и яснота в 

информационно-статистическите потоци. Съществуващите различия в периодичността и 

обхвата, я прави несъпоставима с предходните периоди или сравнявани обекти на 

наблюдение; информацията се получава с твърде голямо забавяне във времето и не на 

последно място липсва единна методика за събиране и обработка на информация от 

различни източници. Различията в методологиите на съответните статистически 

наблюдения водят понякога до противоречиви и взаимно изключващи се изводи, 

затрудняват социално икономическите анализи и дори спират вземането на решения в 

определени региони. Тези проблеми налагат необходимостта от формирането на 

унифицирани информационни системи от индикатори на ниво регион, с която да се 

постига балансирано развитие по веригата общини-области-региони, да се  стимулира 

развитието на местния капацитет и да играе водеща роля при вземането на решения за 

развитие. 

Възприемането на единна методология на този вид информация дава една реална 

представа за социално-икономическите възможности на отделния регион и разкрива 

потенциала за развитие на човешкия фактор и инвестиционната дейност на нейната 

територия. 

  

2.2. Цел и задачи на методологията 

 

Основната цел на Наръчника е да се представи стандартен аналитичен и 

информационен модел, основан на система от статистически и териториални данни, 

който ще позволява социален диалог на основата на доказателства и информирани 

решения в различни териториални единици и ще повиши капацитета на местните 

общности, общини, области и региони за анализ, планиране, прогнозиране, 

комуникиране и регионално представяне, както и осигуряване на обективна  
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информация за публични власти, синдикати, работодатели, инвеститори, образователни 

и обучителни организации, трудови посредници и т.н. 

С оглед получаването на достоверни данни за разработената система от индикатори 

непосредствените задачи, са насочени към детайлна характеристика по отношение на 

следните параметри: 

 структура от индикатори/променливи 

 методи за набиране на информация; 

 начините за обработването на тази информация; 

 кога и как се актуализира съответния индикатор и  

 начините за комуникиране и представяне на системата от индикатори, 

ориентирани към потребителите  

В този смисъл основният принос на този модел / система от индикатори ще бъде факта, 

че тя ще обобщава регионална информация като освен налични в пространството 

вторични данни ще предложим и други възможни индикатори, за които да се събиран 

първична информация от териториалните структури на социалния диалог. 

 

2.3. Ползватели на информацията  
 

Потребители на системата от индикатори са социалните партньори на регионално ниво 

вкл. общински и областни администрации, работодатели, синдикати, национални и 

международни инвеститори, образователни и обучителни организации, местни и 

национални организации на пазара на труда и всякакви други заинтересовани страни, 

които оказват влияние върху икономическите дейности на дадена територия.  

 

2.4. Модел и структура на системата от индикатори  

 

Изграждането на единен информационен модел предполага въвеждането на 

стандартни индикатори, които предоставят конкретна информация, обобщена по групи. 

Предлагаме две основни групи: 

А. Основна група - насочена към човешките ресурси, пазара на труда, икономическата 

активност и териториални данни. Тази група ще се състои от предимно вторични данни, 

които вече съществуват в пространството и трябва да бъдат намерени, получени, 

обработени, въведени и актуализирани. 
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B. Допълнителна група от индикатори – които обхващат по-широки аспекти на 

регионалното социално-икономическо развитие и, които включват както вторични, така 

и множество първични данни, които трябва да бъдат събирани с помощта на нарочни 

изследвания.  

 

Първата  група -  А е разделена на следните подгрупи: 

1. Инфраструктура – Информацията в групата представя вида и качеството на 

пътищата, железопътните линии, пристанищата, въздушния транспорт,  комунално 

битовата инфраструктура; съществуващите информационни и комуникационни 

технологии; разстояния и връзки с по-важни центрове. Източник на данните са 

общинската администрация, поделенията на телекомуникационни компании и други 

оператори и интернет доставчици. 

2. Територия - Информацията в групата характеризира територията по видове. 

Данните могат да се вземат от Националния център по кадастър към МРРБ, общинска 

администрация и т.н. 

3. Образование и образователен статус – информацията характеризира състоянието 

на системата за образование и обучение в общината. Обект на изучаване е основната 

дейност на детските градини, всички легитимни учебни общообразователни институции, 

висши училища и центрове за професионална квалификация. Основните единици на 

наблюдение са децата, учениците, студентите и преподавателите. Източник на данните 

са Териториалното статистическо бюро, Национална агенция за професионално 

образование и обучение, регионалните инспекторати по образование, общинска 

администрация и други. 

4. Демографски и здравен статус - Данните за състоянието на населението са 

резултат от редовните преброявания на населението и съответните изчисления чрез 

естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за 

годините между преброяванията. Данните в сферата на Здравеопазването са резултат от 

ежегодно провежданите изследвания сред всички лечебни и здравни заведения 

представени в Националния център по здравна информация. Обект на изучаване са 

лечебните и здравните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ. 

Обект на наблюдение е и съвкупността на практикуващите медицински специалисти. 

5. Пазар на труда – тази група характеризира пазара на труда на територията на една 

община. Данните са резултат от изследване на икономически активните лица, 

безработните и заетите лица. Източник на информацията е Дирекция Бюро по труда. 
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6. Бизнес сектори – информацията в групата представя списък на фирмите в 

общината по икономически дейности и форма на собственост. Обект на наблюдение са 

всички икономически активни единици – държавни, общински и частни юридически 

лица, представили отчет пред териториалните статистически бюра за дейността си през 

годината. Източник на  данните е изследването на заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд. Други източници могат да бъдат регионални структури 

на НОИ, общинска администрация, работодателски организации и други. 

7. Териториални данни – тази група включва данни за пространствената близост и 

достъп на дадена община до важни центрове на развитие, ключова физическа, 

транспортна, образователна, здравна и други видове инфраструктура, важни социално-

икономически услуги, структуроопределящи бизнеси и други. Всички тези показатели се 

отнасят за други общини и градски центрове, които обаче са в близост до изследваната 

община и могат да играят значителна роля при нейното развитие. За целта се избират до 

5 важни центъра на развитие и за всеки един от тях се попълват предложените 

индикатори. 

Втората група индикатори -  Б е разделена на следните подгрупи: 

8. Институции - Информацията в тази група се отнася най-общо до основни сфери 

на социалните отношения, установени в правен или морален смисъл. Тя е разпределена 

на три подгрупи. 

8.1 Публична сфера – информацията в тази подгрупа характеризира обществените 

отношения. Обект на изследване са граждани на общността, кметове, общински съвет и 

държавни институции. Съставена е от две рубрики: 

8.1.1 Прозрачност, етика и корупция – обединява показатели, които представят 

мнението и оценката  на гражданите на общината за доверието, независимостта, 

регулаторните режими на местните публични институции.  

8.1.2 Обществен ред – представя показатели, характеризиращи обществената среда и 

сигурност. Информацията включва регистрираните личностни, имуществени и 

икономически престъпления. Източник на данните може да бъде Министерството на 

вътрешните работи. 

8.2 Частна сфера – информацията характеризира корпоративната отговорност и етика 

при частните отношения. Обект на изследване и източник на информация са фирмите в 

общината. 

8.3 Местна общност – тази подгрупа характеризира състоянието, отношението и 

организацията на гражданското общество. Източник на данните са гражданите, кметове 

и общински регистър на активните субекти. 
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9. Природни ресурси - Информацията представя наличието и видовете на полезните 

изкопаеми, водните басейни и минералните извори. Възможен източник на данните е 

“Картография” ЕООД. 

10. Околна среда – Групата характеризира състоянието на въздуха, водите и почвите 

в общината. Източник на данни за защитените природни обекти е Министерството на 

околната среда и водите. 

11. Регионално развитие  

11.1 Сграден фонд – данните дават информация за видовете сгради на територията на 

общината. Основен източник на данните е общинската администрация. 

11.2 Цени на недвижими имоти – информацията характеризира състоянието на пазара 

на недвижима собственост. Обект на изследване са обявените за продажба имоти. 

Източник на данните са агенции за недвижими имоти. 

11.3 Разрешителни за строеж – данните представят информация за броя на 

разрешителните  по видове имоти. Източник на данните е общинската администрация. 

11.4 Бедност – информацията представя състоянието и делът на бедните домакинства 

в общината, доходи, заплати. Източник на данните е Многоцелевото наблюдение на 

домакинствата в страната, изследване на пазара на труда, провеждано от НСИ. 

11.5 Макроикономически показатели – информацията представя общата картина на 

доходите, заетостта, безработицата и регионалния брутен продукт и добавена стойност. 

Източник на данните е Дирекция Бюро по труда, а за БВП – НСИ. 

12. Бизнес развитие – Показателите в групата изследват обхвата на 

конкурентоспособността на фирмите, чрез продажбите на местния, националния и 

международния пазар. Обект на изследване и източник на информацията са активните 

фирми в общината. 

13. Инвестиции - Информацията в групата представя в обобщен вид показателите за 

инвестициите по видове и източници на територията на една община. Рубриката 

“успешни истории” съдържа актуална информация за добрите практики на фирми – 

инвеститори в района. Източник на данните е общинската администрация. 

14. Качество на бизнеса – информацията в групата съдържа данни за конкурентните 

предимства на фирмите в общината и качеството на научно-изследователската и 

развойната дейност. Обект на изследване са бизнес средите в една община. 
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15. Технологии и иновации – показателите в тази група дават информация за 

технологичната обезпеченост, използването и разпространението на нови технологии от 

действащите фирми в общината, обект на изследване. 

 

2.5. Набиране и обработване на информацията за системата от 

индикатори 
 

Събирането на конкретните числови данни за индикаторите и изграждането на цялостна 

информационна система, която позволява получаването на панорамен образ на 

социално-икономическата реалност в даден регион, предполага осъществяването на 

поредица от взаимно свързани и последователни действия. 

Една част от показателите са количествени и се определят на базата на официална 

статистическа информация. За набирането и обобщаването на съществуващата 

информация се предвиждат методи за регистрация на данните като: 

 директно запитване до съответната институция, произвеждаща информацията 

и/или поддържаща интересуващата ни база данни;  

 директно наблюдение на субекти, обекти и обстоятелства и  

 собствени изчисления за вторична обработка на данните 

 вторичен анализ на данни от други изследвания и наблюдения  на националната 

статистика. 

За целите на директните наблюдения и запитвания са предложени примерни матрици 

за нанасяне на данните, с които, работещите в структурите на териториалния социален 

диалог и/или анкетьорите и членовете на изследователски екипи могат да събират 

съпоставима и надеждна информация (виж Приложение 2: Примерни матрици за 

отразяване на данните). 

На друга част от показателите се дават оценки от представители на бизнес-средите, 

граждани и общинска администрация. За целите на  изграждането на информационния 

модел/системата от индикатори се предлага за набиране на първичната информация да 

бъде използвани комбинация от следните методи за регистрация на данни: 

Предварително изучаване (desk research) на съществуващата информация (статистика, 

представителни социологически изследвания, статистически наблюдения и др.) 

 стандартизирано интервю, провеждано от интервюери  

 анкетиране  

В тази връзка един примерен изследователският инструментариум се състои от:  
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 Примерни матрици за отразяване на данните (Приложение 3:) 

 Въпросник за стандартизирано интервю с граждани на общината (Приложение 2: 

Въпросници и, Инструмент 1 анкетни карти) 

 Въпросник за стандартизирано интервю с представители на бизнеса в общината 

(Приложение 2, Инструмент 3 : Въпросници и анкетни карти) 

 Анкетна карта за кметове, общински съветници и представители на общинската 

администрация (Приложение 2, Инструмент 2: Въпросници и анкетни карти) 

Кабинетно проучване (Desk Research) ще се осъществи като преглед на информацията по 

конкретни индикатори съгласно приложената система от индикатори (Виж Приложение 

1: Индикатори) и под формата на вторичен анализ на данни от съществуващи 

изследвания и статистическа информация, както и анализ на документи. На базата на 

деск рисърча се очаква да бъде подпомогнат процеса на набиране на данни 

посредством другите методите за регистрация, както и да се формулират 

изследователските променливи, хипотези и изводи за някои от другите 

инструментариуми. 

Стандартизираните интервюта ще се използват като надеждна изследователска техника, 

при която на базата на предварително структурирана схема от въпроси ще бъдат 

събирани мнения и оценки от представители на важни за целите на проекта групи 

респонденти. Този тип изследвания е препоръчително да бъдат провеждани според 

стандартни правила за представителност и надеждност. За тази цел в екипите, които ги 

правят е хубаво да се привличат временно или за постоянно поне по един социолог и 

статистик. Друга възможност, при наличие на ресурс, събирането на тези данни да се 

аутсорсва на специализирани фирми, организации или екипи.  

Анкетата представлява кратка предварително структурирана схема от въпроси относно 

мнението и оценките на ключови заинтересовани страни – кметове, общински 

съветници и представители на общинската администрация, работодатели и други, които 

да ги попълват самостоятелно. И този тип изследвания е препоръчително да бъдат 

провеждани според стандартни правила за представителност и надеждност. За тази цел 

в екипите, които ги извършват е хубаво да се привличат временно или за постоянно поне 

по един социолог и статистик. Друга възможност, при наличие на ресурс, събирането на 

тези данни да се аутсорсва на специализирани фирми, организации или екипи. 

 

 

 

2.6.  Актуализиране на системата от индикатори  
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Съществен елемент от действието на стандартния аналитичен и информационен модел 

със своята  система от индикатори е принципът за осъвременяване на информацията и 

базата данни. Това ще осигури адекватност на вземаните на тази основа решения. В този 

смисъл актуализирането на базата данни е приемливо да се извършва веднъж годишно 

като изключим някой с постоянни параметри в дългосрочен период.  

Същевременно, съществуват възможности за актуализиране на базата данни, когато 

това се налага и на по-малки времеви периоди. Разработеният инструментариум за 

допълнителна информация - въпросници и анкети могат да бъдат допълвани и 

актуализирани, ако се появи потребност от друг или нов вид информация. 

Същевременно, отделните въпроси от въпросниците и техните отговорите могат да се 

кръстосват в различни варианти, като по такъв начин се осигури възможност за 

получаване на нова допълнителна информация от базовите данни.  

Поддържането на постоянна връзка с потребителите дава добра възможност да се 

следят потребностите от информация и да се идентифицират пропуските в базата данни. 

 

2.7. Комуникиране и представяне на системата от индикатори 
 

Популяризирането на аналитичния и информационния модел респективно системата от 

индикатори трябва да съпътства изпълнението на всяка една от стъпките. За целта е 

необходимо да се организира неформално представяне и обсъждане на резултатите от 

тестването на методологията за набиране и обработване на системата от индикатори 

пред заинтересованите страни. Възможността да се чуят техните предложения и 

коментари ще даде възможност за по-ефективно подготвяне и в последствие 

провеждане на същинското попълване на базата данни.  

На следващо място е необходимо периодично /годишно/ официално представяне на 

действието на системата от индикатори и публично отчитане на постигнатите резултати. 

Основен принцип за функционирането на подобен информационен модел е този за 

непрекъсната обратна връзка между системата от индикатори като организиран 

механизъм и бенефициентите и ползвателите на резултатите от нея. В тази връзка могат 

да се провеждат поредица от мероприятия, които да позволят не само разпространение 

на резултатите от проучванията, но също така да позволят системата да се 

„самонаблюдава” и да рефлектира периодично ефектите от своята работа:  

A. По време на заседания на структурите на териториалния социален диалог; 
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B. Публикуване и поддържане на модела/системата от показатели на 

страницата на социалните партньори или структурите на териториалния 

социален диалог; 

C. Издаване на годишен информационен бюлетин, които разпространява 

резултатите и периодично представя работата на системата 

D. Организиране на форуми (инвестиционни, туристически, такива за 

регионално развитие) с преките бенефициенти и други заинтересовани 

страни.  

E. Провеждане на независими проучвания за ефекта от системата. 

В заключение е необходимо да се подчертае, че изготвения Наръчник поставя основен 

акцент върху решаването на проблемите с информационната осигуреност на различни 

пространствени единици като приемаме, че общината е най-малката наблюдавана 

единица, която има правомощия и ресурси за самостоятелен социален диалог. 

Изграждането на един стандартен аналитичен и информационен модел ще повиши 

капацитета на различните страни за анализ, планиране и прогнозиране на собственото 

развитие и на основни социално-икономически процеси на равнище територия. Очаква 

се, че набираната и съхранявана чрез модела база данни ще увеличи възможностите на 

социалните партньори в региона и ще ги облекчи при вземането на обосновани решения 

в съответните територии. На основата на предварително събрана и систематизирана 

информация и направените детайлни анализи на важни социални и икономически 

показатели под формата на стандартен аналитичен и информационен модел в тясно 

сътрудничество със заинтересованите страни ще се повиши капацитета на различните 

социалните партньори и териториални структури за анализ, планиране и прогнозиране. 



Приложение 1: Променливи 

А. Основна група - насочена към човешките ресурси, пазара на труда, икономическата активност и териториални данни. 

 

 ПРОМЕНЛИВИ 
Мерна  

единица 

Източник  

на информация 
Метод 

Периодичност  

на актуализация 

1 Инфраструктура        

1.1 Пътна инфраструктура        

1.1.1 I клас пътища км ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.1.2 II клас пътища км ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.1.3 III клас пътища км ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.1.4 Гъстотата на пътна мрежа  кв. км. Собствени изчисления   Годишна база 

1.1.5 Наличие на железопътна мрежа да/не   
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.2 ИКТ        

1.2.1 фиксирани телефонни постове брой телеоператори директно запитване Годишна база 

1.2.2 мобилни телефони брой мобилни оператори директно запитване Годишна база 

1.2.3 интернет ползватели брой интернет доставчици директно запитване Годишна база 

1.2.4 брой компютри брой ОА общ. статистика Годишна база 

1.3 Авиационна инфраструктура        

1.3.1 Летища (до100км) брой ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.3.2 Вид (пътнически и товарни) брой ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.4 Пристанищна инфраструктура        

1.4.1 Пристанища брой ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.4.2 Вид (пътнически и товарни) брой ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 
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 ПРОМЕНЛИВИ 
Мерна  

единица 

Източник  

на информация 
Метод 

Периодичност  

на актуализация 

1.5 Комунална инфраструктура        

1.5.1 
Обхват на водоснабдителната мрежа -  

дял на населението с достъп 
дял ОА/ВиК 

директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.2 
Обхват на канализационната мрежа -  

дял на населението с достъп 
дял ОА/ВиК 

директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.3 Пречиствателна станция  да/не     Годишна база 

1.5.4 Капацитет на пречиствателната станция  ОА/ВиК 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.5 Сметище  да/не ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.6 Сметище - тонове отпадъци на година тон ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.7 Електрическа мрежа - дял на населението с достъп дял ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.8 Газопреносна мрежа - дял на населението с достъп дял ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.9 Газопреносна мрежа - дял на фирмите с достъп дял ОА 
директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.5.10 
Централно отопление (парно) -  

дял на населението с достъп 
дял ОА 

директно запитване/ 

общинска статистика 
Годишна база 

1.6 Транспорт и транспортна инфраструктура        

1.6.1 Разстояние до по-важни центрове        

1.6.1.1 Центрове да се изпишат до 5 км   диретно наблюдение На 5 години 

1.6.2 Връзки с по-важни центрове        

1.6.2.1 Автобусни (автобуси на ден) (описателно) брой   директно наблюдение Годишна база 

1.6.2.2 Ж.П. (влакове на ден) брой   директно наблюдение Годишна база 

1.6.2.3 Таксита (брой таксита) брой фирми директно наблюдение Годишна база 

1.6.2.4 Автомобили (брой автомобили в общината) брой КАТ директно наблюдение Годишна база 
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 ПРОМЕНЛИВИ 
Мерна  

единица 

Източник  

на информация 
Метод 

Периодичност  

на актуализация 

1.6.2.5 МПС брой КАТ директно наблюдение Годишна база 

1.6.2.6 Товарни брой КАТ директно наблюдение Годишна база 

1.6.2.7 Воден да/не   директно наблюдение Годишна база 

2 Територия        

2.0.0.1 Обща Площ кв.км ОА общинска статистика  На 5 години 

2.0.0.2 Земеделска обработваема дка ОА общинска статистика  Годишна база 

2.0.0.3 Земеделска запустяла дка ОА общинска статистика  Годишна база 

2.0.0.4 Гори дка ОА общинска статистика  Годишна база 

2.0.0.5 Защитена дка ОА общинска статистика  Годишна база 

2.0.0.6 В регулация дка ОА общинска статистика  Годишна база 

2.0.0.7 Застроена дка ОА общинска статистика  Годишна база 

3.0.0.8 Водни площи дка ОА общинска статистика  Годишна база 

2.0.0.9 Територии за добив на полезни изкопаеми дка ОА общинска статистика  Годишна база 

2.0.0.10 Територии за транспорт и инфраструктура дка ОА общинска статистика  Годишна база 

3 Образование        

3.1 Образователни институции        

3.1.0.1 Местни учебни институции  (разбивка между частни и публични) брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.2 Детски градини брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.3 Детски градини - капацитет брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.4 Детските градини - преподаватели и помощен персонал брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.5 Начални училища брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.6 Начални училища - капацитет брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.7 Начални училища - преподаватели брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.8 Основни училища брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.9 Основни училища - капацитет брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.10 Основни училища - преподаватели брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.11 Средни училища брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.12 Средни училища - капацитет брой ОА общ. Статистика Годишна база 
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 ПРОМЕНЛИВИ 
Мерна  

единица 

Източник  

на информация 
Метод 

Периодичност  

на актуализация 

3.1.0.13 Средни училища - преподаватели брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.14 Средни специализирани училища по видове брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.15 Средни специализирани училища по видове - капацитет брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.16 Средни специализирани училища по видове - преподаватели брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.17 Висши учебни заведения по видове брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.18 Висши училища по видове брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.19 Висши училища по видове - капацитет брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.20 Висши училища по видове - преподаватели брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.21 Центрове за професионална квалификация брой НАПОО База данни НАПОО Годишна база 

3.1.0.22  Центрове за професионална квалификация брой НАПОО База данни НАПОО Годишна база 

3.1.0.22.01 Професионални квалификации по специалности     

3.1.0.23 Брой школи брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.1.0.24 Видове школи брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2 Образователен статус        

3.2.0.1 Деца, посещаващи детски градини брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.2 Ученици, посещаващи начално училище брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.3 Ученици, посещаващи основно училище брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.4 Ученици, посещаващи  средно училище по видове брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.5 Студенти във висши учебни заведения брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.6 Население с начално образование брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.6.1 мъже брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.6.2 жени брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.7 Население с основно образование брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.7.1 мъже брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.7.2 жени брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.8 Население със средно образование брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.8.1 мъже брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.8.2 жени брой ОА общ. Статистика Годишна база 
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3.2.0.9 Население със средно специално образование по видове брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.9.1 мъже брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.9.2 жени брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.10 Население с висше образование по видове брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.10.1 мъже брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.10.2 жени брой ОА общ. Статистика Годишна база 

3.2.0.11 Население с професионална квалификация от ЦПО брой НАПОО, ЦПО 
Директно записване, 

база данни на НАПОО 
Годишна база 

3.2.0.11.1 мъже брой НАПОО, ЦПО 
Директно записване, 

база данни на НАПОО 
Годишна база 

3.2.0.11.2 жени брой НАПОО, ЦПО 
Директно записване, 

база данни на НАПОО 
Годишна база 

      

4 Демографски и здравен статус      Годишна база 

4.2 Жени  брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.1 Жени под 5 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.2 Жени от 5 до 17 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.3 Жени от 18 до 24 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.4 Жени от 25 до 44 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.5 Жени от 45 до 64 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.6 Жени от 65 до 74 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.7 Жени от 75 до 84 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.2.8 Жени над 85 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3 Мъже брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3.1 Мъже под 5 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3.2 Мъже от 5 до 17 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3.3 Мъже от 18 до 24 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3.4 Мъже от 25 до 44 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 
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4.3.5 Мъже от 45 до 64 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3.6 Мъже от 65 до 74 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3.7 Мъже от 75 до 84 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.3.8 Мъже над 85 години брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.4 Механично движение на населението брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.5 Гъстота на населението брой на км2 ОА общ. Статистика Годишна база 

4.6 Домакинства брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.6.1 Домакинства с 1 член брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.6.2 Домакинства с 2 члена брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.6.3 Домакинства с 3 члена брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.6.4 Домакинства с 4 члена брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.6.5 Домакинства с 5 члена  брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.6.6 Домакинства с повече от  5 члена брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.7 Раждаемост  брой/1000 ОА общ. Статистика Годишна база 

4.8 Смъртност брой/1000 ОА общ. Статистика Годишна база 

4.9 Естествен прираст брой/1000 ОА общ. Статистика Годишна база 

4.10 Лекари  брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.11 Друг медицински персонал брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.12 Лечебни и здравни заведения брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.13 Леглова база в лечебните и здравни заведения брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.14 
Обществено значими заболявания  

(видове, дял от населението) 
брой ОА общ. Статистика Годишна база 

4.15 
Институции предлагащи здравни и  

социални грижи (видове, бройка и заети) 
брой ОА общ. Статистика Годишна база 

5 Пазар на труда        

5.1. Икономически активни лица брой и % БТ статистика на БТ Годишна база 

5.2 Заети лица по икономически дейности и сектори брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.3 Безработни брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 
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5.4 Безработни по възраст брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.1 до 19 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.2  - от 20 до 24 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.3  - от 25 до 29 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.4  - от 30 до 34 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.5  - от 35 до 39 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.6  - от 40 до 44 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.7  - от 45 до 49г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.8  - от 50 до 54 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.4.9  - над 55 г. брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.5 Безработни по пол брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.5.1 жени брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.5.2 мъже брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.6 Безработни по срочност брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.6.1 до 1 година брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.6.2 между 1 и 2 години брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.6.3 над 2 години брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.7 Безработни по уязвими групи на пазара на труда брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.7.1 Инвалиди брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.7.2 Младежи до 29 години брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.7.3 Дългосрочно безработни над 1 година брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.7.4 Безработни над 50 години брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.1.8 Безработни по образователен статус брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.8.1 Безработни с висше образование брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.8.2 Безработни със средно образование брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.8.3 Безработни със средно специално образование брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.8.4 Безработни с основно и по-ниско образование брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.9 Безработни по професионален признак брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 
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5.9.1 Безработни без специалност и квалификация брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.9.2 Безработни с работническа специалност брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.9.3 Безработни със специалност брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

5.10 Учащи брой и % ОА Общ. статистика Годишна база 

5.11 Пенсионери брой и % НОИ Статистика на НОИ  Годишна база 

5.12 Свободни работни места брой и % БТ статистика на БТ На 6 месеца 

6 Бизнес сектори (според класификация на НСИ)        

6.1 Предприятия по икономически сектори брой 
Статистика на НСИ, 

НОИ, ОА 

desk research, 

диркетно запитване 
Годишна база 

6.2 Приходи в сектора евро 
Статистика на НСИ, 

НОИ, ОА 

desk research, 

диркетно запитване 
Годишна база 

6.3 Средна работна заплата, вкл. по сектори брой 
Статистика на НСИ, 

НОИ, ОА 

desk research, 

диркетно запитване 
Годишна база 

6.4 Успешни истории (разказвателна част)  фирми/ОА   Годишна база 

 Териториални показатели        

 Важни центрове        

7 Минимум 5 градски центъра име 
Структури на 

социалния диалог 
desk research  

7.1. Разстояние в километри  Транспортни карти 
desk research, 

с.изчисл. 
 

7.2. Железопътен транспорт     

7.2.1 Разстояние в километри  км Транспортни карти 
desk research, 

с.изчисл. 
Годишна база 

7.2.2. Време на предвиждане  час 
Разписание на влаков, 

ж.п. администрация 
desk research, Годишна база 

7.2.3. Брой влакове към център А на ден/седмица брой 
Разписание на влаков, 

ж.п. администрация 
desk research, 6 месеца 
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7.2.4. Брой влакове обратно на ден/седмица брой 
Разписание на влаков, 

ж.п. администрация 
desk research, 6 месеца 

7.3. Автомобилен транспорт     

7.3.1. Разстояние в километри км Транспортни карти 
desk research, 

с.изчисл. 
Годишна база 

7.3.2 Време на предвиждане  час  
desk research, 

с.изчисл. 
Годишна база 

7.4. Автобусен транспорт     

7.4.1. Разстояние в километри км Транспортни карти 
desk research, 

с.изчисл. 
Годишна база 

7.4.2 Време на предвиждане  час 
Разписания, автобусна 

администрация 

desk research, 

с.изчисл. 
Годишна база 

7.4.3 Брой автобуси към центъра А на ден/седмица брой 
Разписания, автобусна 

администрация 
desk research 6 месеца 

7.4.4 Брой автобуси обратно на ден/седмица брой 
Разписания, автобусна 

администрация 
desk research 6 месеца 

7.5. Воден транспорт     

7.5.1. Разстояние в километри км Транспортни карти 
desk research, 

с.изчисл. 
Годишна база 

7.5.2 Време на предвиждане  час 

Разписания, 

морска/речна 

администрация 

desk research, 

с.изчисл. 
Годишна база 

7.6. Брой население брой ЕСГРАОН, НСИ 
desk research, 

директно запитване 
Годишна база 

7.7. Брой заети брой БТ дирекетно запитване 3 месеца 

7.8. Брой свободни работни места  брой БТ диркетно запитване 3 месеца 
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7.9 
Висши учебни заведения (изброяват се, вкл. основни 

специалности) 
брой ВУЗ 

диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна база 

7.10 Средни училища (изброяват се, вкл. основен профил) брой СУ 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна база 

7.11 
Средни професионални училища (изброяват се, вкл. основни 

специалности) 
брой СПТУ 

диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна база 

7.12 
Центрове за професионално образование и обучение (изброяват 

се, вкл. основни професии) 
брой ЦПО 

диркетно запитване; 

desk research, НАПОО 
Годишна база 

7.13 Трудови посредници (бюра по труда и частни) брой БТ 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна база 

7.14. Големи търговски вериги (изброяват се) брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.15 Здравни заведения (изброяват се, вкл. основни компетенции) брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.16 Административни учреждения (изброяват се) брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.17 Средни и големи работодатели над 50 човека (между 5-25 броя) брой ОА, НСИ, НОИ 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.18 Друга стратегическа инфраструктура     

7.18.1 Пристанище (пътническо и товарно)     

7.18.2. ЖП гара брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.18.3. Автобусна гара брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.18.4. Летище  брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.18.5 Туристически/културни забележителности брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 
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7.18.6. друга     

7.19 Други услуги     

7.19.1. спортни брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.19.2. транспортни брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.19.3. юридически брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.19.4. строителни брой ОА 
диркетно запитване; 

desk research, 
Годишна месеца 

7.19.5. други     

7.20. Доходи     

7.21 БВП на глава от населението лв НСИ 
диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.22 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение лв НСИ 
диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23 
Общ брой лица с пенсия до от 219,44 лв. до 363,00 

лв.включително 
    

7.23.1 Общ брой лица с пенсия от 219,44 лв. до 363,00 лв. включително лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.2 Общ брой ПЗСП чл.9 лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.3 Общ брой ПЗСП чл.9 - самотно живеещи лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-3.018  „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ПОЛИТИКАТА ПО ДОХОДИ И ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА  

 БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“ 

 

32 
 

 ПРОМЕНЛИВИ 
Мерна  

единица 

Източник  

на информация 
Метод 

Периодичност  

на актуализация 

7.23.4 Общ брой Наредба №5  лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.5 Общ брой Наредба №5 - самотно живеещи лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.6 чл.72 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.7 чл.73 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.8 чл.74 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.9 чл.75 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.10 чл.76 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.11 чл.77 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.12 чл.70 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.13 чл.70, т.1 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.14 чл.70, т.2 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.15 чл.70, т.3 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.16 чл.70, т.4 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 

7.23.17 чл.70, т.5 от ЗХУ лв 
АСП 

диркетно запитване; 

desk research, 

Годишно / 

месечно 
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Б. Допълнителна група от индикатори – които обхващат по-широки аспекти на регионалното социално-икономическо развитие 

 

 ПРОМЕНЛИВИ 
Мерна  

единица 

Източник  

на информация 
Метод 

Периодичност  

на актуализация 

1 Институции        

1.1 Публични сфера        

1.1.1 Прозрачност, етика и корупция        

1. 1.1.1 Доверие в местните публични институции дял граждани 
Стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

1. 1.1.2 Участие в корупционни практики дял граждани 
Стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

1. 1.1.3 Независимост на местните публични институции дял граждани 
Стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

1. 1.1.4 
Съществува ли фаворизиране при  

вземането на решения от местните публични власти 
дял     Годишна база 

1. 1.1.5 Брой публични обсъждания брой 
кметове,  

общински съвет 
Анкетиране Годишна база 

1.1.2 Ефективност на местните публични институции        

1. 1.2.1 Оценка за тежест на регулаторния режим на местно ниво % граждани 
Стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

1. 1.3.2 Оценка за работата на местната власт % граждани 
Стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

1.1.4 Обществен ред        
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1.1.4.1 Тежки престъпления  брой МВР 

директно 

 запитване/ 

статистика на МВР 

Годишна база 

1.1.4.2 Леки престъпления брой МВР 
Директно   запитване / 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.3 Имуществени престъпления брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.4 Икономически престъпления брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.5 Брой на случай с оказано насилие в домашни условия  брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.6  Индекс на престъпленията на 100 души  % МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.7  Хора, пострадали от престъпления брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.8  Средно време за реагиране при обаждане за пожар минути Пожарната 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.9 
 Средно време за реагиране при обаждане  

от първостепенна важност в полицията 
минути МВР 

Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.10 Случаи на смърт при злополука на 100 души % МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.11 Смъртни случаи при пътни произшествия на 100 души  % МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.12 Престъпления с насилие на 100 души  % МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.13 Брой на опити за убийства и извършени убийства  Брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.14 Брой на сексуални посегателства брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 
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1.1.4.15 Брой на обаждания за изнасилвания брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.16 Брой на обаждания от нападнати жени  брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.17 Брой малтретирани деца  брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.18 Престъпления срещу собствеността  брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.19 
Хора, които не се чувстват в безопасност, когато се разхождат 

вечер;  
дял граждани интервю Годишна база 

1.1.4.20 Брой полицаи на 100 души брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.21 Наличие на РПУ да/не МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.1.4.22 Брой ПТП брой МВР 
Директно запитване/ 

статистика на МВР 
Годишна база 

1.2 Частна сфера        

1.2.1. Корпоративна отговорност/етика        

1.2.1.1 Фирми направили дарения на публични институции брой фирми 
стандартизирано  

интервю 
Годишна база 

1.2.1.2 Фирми спонсори спортни, културни, общностни инициативи брой фирми 
стандартизирано  

интервю 
Годишна база 

1.2.2 Местна общност (местно гражданско общество)        

1.2.2.1 Доброволци в обществени мероприятия брой граждани  
стандартизирано  

интервю 
Годишна база 

1.2.2.2 Общностни събития, инициативи и проекти брой кмета анкета Годишна база 

1.2.2.3 Брой обществени сдружения и формации брой регистър desk research Годишна база 
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2 Природни ресурси        

2.0.0.1 Водни басейни - видове (да се опишат)  ОА общинска статистика  На 5 години 

2.0.0.2 Полезни изкопаеми - да се опишат  ОА общинска статистика  На 5 години 

2.0.0.3 Минерални извори дебит ОА общинска статистика На 5 години 

2.0.0.4 Използван дебит на минералната вода дебит ОА общинска статистика Годишна база 

3 Околна среда        

3.0.0.1 Паркове дка ОА общинска статистика Годишна база 

3.0.0.2 Защитени местности дка ОА общинска статистика Годишна база 

3.0.0.3 
Процент, на тези които възприемат замърсяването като 

приоритет 
% граждани станд. интервю Годишна база 

3.0.0.4 Замърсеност на водите % ОА/РИОС   Годишна база 

3.0.0.5 Замърсеност на въздуха % ОА/РИОС   Годишна база 

3.0.0.6 Замърсеност на почвите % ОА/РИОС   Годишна база 

3.0.0.7 Зелени площи на човек от населението    собствени изчисления Годишна база 

3.0.0.8 Свлачища кв.м ОА директни запитвания Годишна база 

3.0.0.9 Брой положителни ОВОС брой РИОС директни запитвания Годишна база 

3.0.0.10 Брой отрицателни ОВОС рой РИОС директни запитвания Годишна база 
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4 Регионална икономика        

4.1 Сграден фонд        

4.1.0.1 Жилищни сгради 

брой/кв.м  

разгъната  

площ 

ОА общинска статистика Годишна база 

4.1.0.2 Промишлени сгради 

брой/кв.м  

разгъната  

площ 

ОА общинска статистика Годишна база 

4.1.0.3 Ваканционни и туристически сгради 

брой/кв.м  

разгъната  

площ 

ОА общинска статистика Годишна база 

4.2 Цени на недвижими имоти        

4.2.0.1 Жилищни имоти евро кв.м Агенция нед. имот. директно запитване Годишна база 

4.2.0.2 Офиси евро кв.м Агенция нед. имот. директно запитване Годишна база 

4.2.0.3 Складове евро кв.м Агенция нед. имот. директно запитване Годишна база 

4.2.0.4 Ваканционни и туристически имоти евро кв.м Агенция нед. имот. директно запитване Годишна база 

4.3 Разрешителни за строеж        

4.3.01 Жилищни имоти брой ОА директно запитване Годишна база 

4.3.02 Промишлени имоти брой ОА директно запитване Годишна база 

4.3.03 Ваканционни и туристически имоти брой ОА директно запитване Годишна база 
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4.4 Бедност        

4.4.1 Население под прага на бедността % 
Изследване на 

бедността 
desk research Годишна база 

4.5 Други макро показатели        

4.5.1 Заетост % БТ desk research Годишна база 

4.5.2 Безработица % БТ desk research Годишна база 

4.5.3 БВП евро ПРООН desk research Годишна база 

4.5.4 БВП на глава от населението евро ПРООН desk research Годишна база 

4.5.5 Добавена стойност по сектори % Регионална статистика desk research Годишна база 

5 Бизнес развитие        

5.1 

Географски обхват на конкурентоспособност -  

местно, национално, международно 

 (продажби на местен, национален или международен пазар) 

да/не фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.2 Инвестиции        

5.2.1 Размер на инвестициите евро ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 

5.2.2 Чуждестранни по държави евро ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 

5.2.3 Национални евро ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 
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5.2.4 Инвестиции по сектори (според класификация на НСИ) евро ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 

5.2.5 Брой инвеститори брой ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 

5.2.6 Чуждестранни по държави с имена брой ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 

5.2.7 Национални брой ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 

5.2.8 Успешни истории (разказвателна част)  фирма/ОА 

директно 

запитване/desk 

research 

Годишна база 

5.3 Качество на бизнеса        

5.3.1 Конкурентни предимства  фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.3.2 Местните доставчици да/не фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.3.3 Качество на местните доставчици 
оценка по 

 скала 
фирми 

стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.3.4 Място в продуктовата верига (по тип продукт) % фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.3.5 

Инвестиции в човешки капитал 

 (Дял на фирмите провели обучение на  

своя персонал с външен възложител) 

% фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.3.6 
Инвестиции във ДМА (Дял на фирмите обновили повече от  

30% от ДМА за последните 5 години) 
дял фирми 

стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 
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5.3.7 Системи за управление на качеството дял фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.3.8 Контрол върху дистрибуционните канали дял фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.3.9 Инвестиции в маркетингова дейност дял фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.310 Инвестиции в НИРД дял фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.5 Технологии и иновации        

5.5.1 Колко фирми имат собствени патенти и лицензи дял фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.5.2 Колко фирми имат закупени патенти и лицензи дял фирми 
стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.5.3 
Брой фирми, използващи съвременни  

автоматизирани процеси в тяхната дейност 
дял фирми 

стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 

5.5.4 
Брой фирми, които си сътрудничат  

с изследователски, университетски и развойни центрове 
дял фирми 

стандартизирано 

 интервю 
Годишна база 



Приложение 2: Въпросници и анкетни карти 

 
ИНСТРУМЕНТ 1 

 

ПРИМЕРЕН ВЪПРОСНИК 

ЗА СТАНДАРТИЗИРАНО ИНТЕРВЮ С ГРАЖДАНИ1 
 

(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИНТЕРВЮЕР) 

 

 

 
11 СПОРЕД ВАС, КОИ ТРИ ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВАШАТА ОБЩИНА РАБОТЯТ НАЙ-НАДЕЖДНО И 

НАЙ-ЕФЕКТИВНО? (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 3 ОТГОВОРА): 

 

- КМЕТ 

- ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

- ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

- МЕСТНОТО РПУ 

- ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНАТА 

- ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

- ДРУГИ (МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ) 

 

12 СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ИСТИТУЦИИ ВЪВ ВАШАТА ОБЩИНА ИМА КОРУПЦИЯ? 

- ДА 

- НЕ 

- САМО В ОТДЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КОИ) 

 

13 СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ МЕСТНИТЕ ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ  СА НЕЗАВИСИМИ В СВОЯТА РАБОТА? 

- ДА 

- НЕ 

- САМО ОТДЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНАТА РАБОТЯТ НЕЗАВИСИМО (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КОИ) 

 

14 ПРЕДПОЧИТАТ ЛИ СЕ ОТДЕЛНИ ФИРМИ И ЛИЦА, КОГАТО ОБЩИНСКИТЕ ВЛАСТИ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СТРОЕЖИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ДР. ОБЩИНСКИ 

ПРОЕКТИ? 

- ДА 

- НЕ 

- НЯМАМ ИФОРМАЦИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС 

 

22 КАКВА Е ОЦЕНКАТА ВИ ЗА РАБОТАТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ПО СКАЛАТА ОТ 1  

     (НИСКА) ДО 5 (ВИСОКА)? 

                                                           
1 Използваните номерации на инструментите по-долу са работни и са свързани с последващата обработка 

на информацията. Инструментите, използвани по време на изследването и работата на терен и ще имат 

поредна номерация за улеснение на респондентите и анкетьорския екип.  
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1. НИСКА 

2. ПО-СКОРО НИСКА, ОТКОЛКОТО ВИСОКА 

3. ЗАДОВОЛИТЕЛНА (НИТО НИСКА, НИТО ВИСОКА) 

4. ПО-СКОРО ВИСОКА, ОТКОЛКОТО НИСКА 

5. ВИСОКА 

   

56 РАБОТИЛИ ЛИ СТЕ ДОСЕГА КАТО ДОБРОВОЛЕЦ (БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ) В ОРГАНИЗИРАНЕТО И 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВАШАТА ОБЩИНА? 

 

- ДА (АКО ДА, МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ТИПА МЕРОПРИЯТИЕ И ГОДИНАТА НА  

   ПРОВЕЖДАНЕТО МУ) 

- НЕ 

 

120 СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪВ ВАШАТА 

ОБЩИНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ? 

- ДА 

- НЕ 

- ИМА ПО-ВАЖНИ ВЪПРОСИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ЕКОЛОГИЯТА В ОБЩИНАТА (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КОИ) 
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ИНСТРУМЕНТ 2 

 

АНКЕТА 

ЗА КМЕТОВЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ РЕСПОНДЕНТА) 

 

 

 

 

15 КОЛКО ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ СА ПРОВЕДЕНИ ЗА ПОСЛЕДНАТА ЕДНА ГОДИНА В ВАШАТА 

ОБЩИНА? МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ БРОЯ? 

 

................................... БРОЙ 

 

15А ПО КОИ ТЕМИ СЕ ПРОВЕДОХА ТЕЗИ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ? МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ В СВОБОДНА 

ФОРМА? 

 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

57 ПОСОЧЕТЕ ТОЧНИЯ БРОЙ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ВЪВ ВАШАТА ОБЩИНА  ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ЕДНА 

КАЛЕНДАРНА ГОДИНА? 

- ОБЩНОСТНИ СЪБИТИЯ: ...... БРОЙ 

- ОБЩИНСКИ ПРАЗНИЦИ И ИНИЦИАТИВИ: ...... БРОЙ 

- ПРОЕКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ ОБЩИНАТА И ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕ: ...... БРОЙ 
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ИНСТРУМЕНТ 3 

 

ВЪПРОСНИК 

ЗА СТАНДАРТИЗИРАНО ИНТЕРВЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В 

ОБЩИНАТА 
 

(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИНТЕРВЮЕРА) 

 

52 ВАШАТА ФИРМА Е ПРАВИЛА ДАРЕНИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНАТА ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНАТА ЕДНА ГОДИНА? 

- ДА 

- НЕ 

 

53А ВАШАТА ФИРМА Е БИЛА СПОНСОР НА СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ЕДНА ГОДИНА? 

- ДА 

- НЕ 

- МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ НА КАКВО СПОРТНО МЕРОПРОЯТИЕ 

 

53B ВАШАТА ФИРМА Е БИЛА СПОНСОР НА КУЛТУРНО МЕРОПРОЯТИЕ В ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА 

ЕДНА ГОДИНА? 

- ДА 

- НЕ 

- МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ НА КАКВО КУЛТУРНО МЕРОПРОЯТИЕ 

 

53C ВАШАТА ФИРМА Е БИЛА СПОНСОР НА МЕРОПРОЯТИЕ НА ОТДЕЛНИ ОБЩНОСТИ И/ИЛИ СОЦИАЛНИ 

ГРУПИ В ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ЕДНА ГОДИНА (ПРАЗНИК НА ГРАДА, ПРАЗНИК НА НЯКОЯ 

РЕЛИГИОЗНА ИЛИ ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА ИЛИ ДР. ПОД.)? 

- ДА 

- НЕ 

- МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ТИПА МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

253 ВАШАТА ФИРМА РЕАЛИЗИРА ПРОДУКЦИЯТА СИ ОСНОВНО (НАД 70% ОТ НЕЯ): 

- НА МЕСНИЯ ПАЗАР 

- НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР 

- НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР 

 

316 КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ВАШАТА ФИРМА СА (ИЗБРОЙТЕ ОТ 1 ДО 3 КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, 

КОИТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ПРИТЕЖАВА ВАШАТА ФИРМА КАТО: ДОСТЪП ДО СПЕЦИФИЧЕН РЕСУРС, РЕПУТАЦИЯ, ЕВТИНА 

РАБОТНА РЪКА, СПЕЦИФИЧНО НОУ-ХАУ И ДРУГИ).  

- 

- 

-  

317 СРЕД ВАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИМА ФИРМИ ОТ ОБЩИНАТА? 

- ДА  

- НЕ 
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318 МОЛЯ ОЦЕНЕТЕ КАЧЕСТВОТО НА ВАШИТЕ МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СКАЛА ОТ 1 

(НИСКО) ДО 5 (ВИСОКО): 

1. НИСКО 

2. ПО-СКОРО НИСКО, ОТКОЛКОТО ВИСОКО 

3. ЗАДОВОЛИТЕЛНО  

4. ПО-СКОРО ВИСОКО, ОТКОЛКОТО НИСКО 

5. ВИСОКО 

6. НЕ ИЗПОЛЗВАМ МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ 

 

319 ВИЕ ПРОИЗВЕЖДАТЕ:  

1.КРАЕН ПРОДУКТ,  

2.МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ-ЧАСТ ОТ ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО  

3.ВИЕ СТЕ ДОСТАВЧИК НА СУРОВИНА ЗА ДРУГИ 

 

320 ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ВАШАТА ФИРМА Е ПРОВЕЛА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С 

ВЪНШЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ? 

- ДА 

- НЕ 

 

321 ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ ВАШАТА ФИРМА Е ОБНОВИЛА ПОВЕЧЕ ОТ  

30% ОТ ДМА? 

- ДА 

- НЕ 

 

322 ВАШАТА ФИРМА ИМА ВЪВЕДЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО? 

- ДА 

- НЕ 

 

323 ВАШАТА ФИРМА ИМА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДИСТРИБУЦИОННИТЕ 

КАНАЛИ? 

- СОБСТВЕНИ ДИСТРИБУЦИОННИ КАНАЛИ (СКЛАДОВЕ, МАГАЗИНИ, ТРАНСПОРТНА МРЕЖА),  

- ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ,  

- ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО)  

- ДРУГИ (МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ) 

 

324 ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 2 ГОДИНИ ВАШАТА ФИРМА Е ИЗПЪЛНЯВАЛА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ СЛЕДНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ: 

- МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ 

- СЪЗДАВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВ ОТДЕЛ/НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГ 

- РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ 

- ДРУГО, МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ 

 

325 ИМАТЕ ЛИ ОТДЕЛ/СЛУЖИТЕЛ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА 

ДЕЙНОСТ?  

- ДА 

- НЕ 
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330 ВАШАТА ФИРМА ИМА ЛИ РЕГИСТРИРАНИ СОБСТВЕНИ ПАТЕНТИ И/ИЛИ ЛИЦЕНЗИ? 

- ДА 

- НЕ 

 

331 ВАШАТА ФИРМА ИМА ЛИ ЗАКУПЕНИ ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИ? 

- ДА 

- НЕ 

 

332 АВТОМАТИЗИРАН ЛИ Е ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ ПРОЦЕС ВЪВ ВАШАТА ФИРМА? 

- ДА НАПЪЛНО 

- ДА ОТЧАСТИ 

- НЕ 

 

333 ВАШАТА ФИРМА ИМА ЕДНА ОТ СЛЕДНИТЕ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО? 

- С ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ 

- С УНИВЕРСИТЕТ  

- С ДРУГ ТИП РАЗВОЙНИ ЦЕНТРОВЕ (ЛАБОРАТОРИИ И ДР. ПОД). МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ 

 

333А В КАКВО СЕ ИЗРАЗАВЯ ТОВА СЪТРУДНИЧЕСТВО. МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ В СВОБОДНА ФОРМА. 
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Приложение 3: Примерни матрици за отразяване на данните2 
 

ИНСТРУМЕНТ 1 

 

МАТРИЦА 

ЗА РАБОТА СЪС СТАТИСТИКАТА/ИНФОРМАЦИЯТА 

НА МВР/ПОЖАРНАТА 
 

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНАТА 

 

ЕДИНИЦА ЗАБЕЛЕЖКА ИЗТОЧНИК 

ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (СПОРЕД МВР) БРОЙ  МВР 

ЛЕКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (СПОРЕД МВР) БРОЙ  МВР 

ИМУЩЕСТВЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ БРОЙ  МВР 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ БРОЙ  МВР 

БРОЙ НА СЛУЧАЙ С ОКАЗАНО НАСИЛИЕ В ДОМАШНИ 

УСЛОВИЯ  БРОЙ 

 

МВР 

 ИНДЕКС НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА 100 ДУШИ  %  МВР 

 ХОРА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ БРОЙ  МВР 

 СРЕДНО ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ОБАЖДАНЕ ЗА ПОЖАР МИНУТИ  ПОЖАРНА 

 СРЕДНО ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ОБАЖДАНЕ  

ОТ ПЪРВОСТЕПЕННА ВАЖНОСТ В ПОЛИЦИЯТА МИНУТИ 

 

МВР 

СЛУЧАИ НА СМЪРТ ПРИ ЗЛОПОЛУКА НА 100 ДУШИ %  МВР 

СМЪРТНИ СЛУЧАИ ПРИ ПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА 100 

ДУШИ  % 

 

МВР 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С НАСИЛИЕ НА 100 ДУШИ  %  МВР 

БРОЙ НА ОПИТИ ЗА УБИЙСТВА И ИЗВЪРШЕНИ УБИЙСТВА  БРОЙ  МВР 

БРОЙ НА СЕКСУАЛНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА БРОЙ  МВР 

БРОЙ НА ОБАЖДАНИЯ ЗА ИЗНАСИЛВАНИЯ БРОЙ  МВР 

БРОЙ НА ОБАЖДАНИЯ ОТ НАПАДНАТИ ЖЕНИ  БРОЙ  МВР 

БРОЙ МАЛТРЕТИРАНИ ДЕЦА  БРОЙ  МВР 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕНОСТТА  БРОЙ  МВР 

ХОРА, КОИТО НЕ СЕ ЧУВСТВАТ В БЕЗОПАСНОСТ, 

 КОГАТО СЕ РАЗХОЖДАТ ВЕЧЕР;  ДЯЛ 

 

ГРАЖДАНИ 

БРОЙ ПОЛИЦАИ НА 100 ДУШИ БРОЙ  МВР 

НАЛИЧИЕ НА РПУ ДА/НЕ  МВР 

БРОЙ ПТП БРОЙ  МВР 

 

  

                                                           
2 Матриците в това приложение имат илюстративен характер. Те са примери за това как ще бъдат офермени 

и другите матрици за отразяване на резултатите от директните запитвания и наблюдения, провеждани от 

изследователския екип.  
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ИНСТРУМЕНТ 2 

МАТРИЦА 

ЗА РАБОТА СЪС СТАТИСТИКАТА/ИНФОРМАЦИЯТА 

НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА ЕДИНИЦА ЗАБЕЛЕЖКА ИЗТОЧНИК 

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

I КЛАС ПЪТИЩА КМ 
 

ОА 

II КЛАС ПЪТИЩА КМ 
 

ОА 

III КЛАС ПЪТИЩА КМ 
 

ОА 

ГЪСТОТАТА НА ПЪТНА МРЕЖА  КВ. КМ.   

НАЛИЧИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА ДА/НЕ   

ИКТ    

ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ ПОСТОВЕ БРОЙ  

 ОФИС НА 

ТЕЛЕОПЕРАТОР 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ БРОЙ  

 ОФИСИ НА 

ОПЕРАТОР 

ИНТЕРНЕТ ПОЛЗВАТЕЛИ БРОЙ  

 ИНТЕРНЕТ 

ДОСТАВЧИЦИ 

БРОЙ КОМПЮТРИ БРОЙ   ОА 

АВИАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА    

ЛЕТИЩА (100КМ) БРОЙ  
 

ОА 

ВИД (ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ)  
 

ОА 

ПРИСТАНИЩА БРОЙ  
 

ОА 

ВИД (ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ)  
 

ОА 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА    

ОБХВАТ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА -  

ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ДОСТЪП ДЯЛ 

 

ОА/ВИК 

ОБХВАТ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА -  

ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ДОСТЪП ДЯЛ 

 

ОА/ВИК 

ПРИЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ  ДА/НЕ   

КАПЦИТЕТ НА ПРИЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ  
 

ОА/ВИК 

СМЕТИЩЕ  ДА/НЕ 
 

ОА 

СМЕТИЩЕ - ТОНОВЕ ОТПАДЪЦИ НА ГОДИНА ТОН 
 

ОА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА - ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО С 

ДОСТЪП ДЯЛ 

 

ОА 
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ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА - ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО С 

ДОСТЪП ДЯЛ 

 

ОА 

ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА - ДЯЛ НА ФИРМИТЕ С 

ДОСТЪП ДЯЛ 

 

ОА 

ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ (ПАРНО) -  

ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ДОСТЪП ДЯЛ 

 

ОА 

РАЗСТОЯНИЕ ДО ПО-ВАЖНИ ЦЕНТРОВЕ    

ЦЕНТРОВЕ ДА СЕ ИЗПИШАТ ДО 5 КМ   

ВРЪЗКИ С ПО-ВАЖНИ ЦЕНТРОВЕ    

АВТОБУСНИ (АВТОБУСИ НА ДЕН) (ОПИСАТЕЛНО) БРОЙ    

Ж.П. (ВЛАКОВЕ НА ДЕН) БРОЙ    

ТАКСИТА (БРОЙ ТАКСИТА) БРОЙ   ФИРМИ 

АВТОМОБИЛИ (БРОЙ АВТОМОБИЛИ В ОБЩИНАТА)    

МПС БРОЙ   КАТ 

ТОВАРНИ БРОЙ   КАТ 

ВОДЕН ДА/НЕ   

ТЕРИТОРИЯ    

ОБЩА ПЛОЩ КВ.КМ  ОА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ОБРАБОТВАЕМА ДКА  ОА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАПУСТЯЛА ДКА  ОА 

ГОРИ ДКА  ОА 

ЗАЩИТЕНА ДКА  ОА 

В РЕГУЛАЦИЯ ДКА  ОА 

ЗАСТРОЕНА ДКА  ОА 

ВОДНИ ПЛОЩИ ДКА  ОА 

ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ДКА  ОА 

ТЕРИТОРИИ ЗА ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА ДКА  ОА 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ    

ВОДНИ БАСЕЙНИ - ВИДОВЕ (ДА СЕ ОПИШАТ)   ОА 

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ДА СЕ ОПИШАТ   ОА 

МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ ДЕБИТ  ОА 

ОКОЛНА СРЕДА    

ПАРКОВЕ ДКА  ОА 

ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ ДКА  ОА 

ЗАМЪРСЕНОСТ НА ВОДИТЕ %  ОА/РИОС 

ЗАМЪРСЕНОСТ НА ВЪЗДУХА %  ОА/РИОС 

ЗАМЪРСЕНОСТ НА ПОЧВИТЕ %  ОА/РИОС 

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО    

СВЛАЧИЩА КВ.М  ОА 

БРОЙ ПОЛОЖИТЛЕНИ ОВОС БРОЙ  РИОС 

БРОЙ ОТРИЦАТЕЛНИ ОВОС РОЙ  РИОС 
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Приложение 4: Изградена работна процедура и система за  

контролинг на дейността на структурите на социалния диалог, 

отговорни за събиране и комуникиране на регионална 

информация 

 

Тази процедура обхваща променливи, за които се събират само вторични данни, които 

вече съществуват в други институции и организации, а не е необходимо събиране на 

първична информация. Основните инструменти за събиране на вторични данни могат да 

бъдат директно запитване, дескрисърч, собствени изчисления. 

 

Инструкцията не обхваща събирането на първична информация, доколкото всеки 

отделен инструмент (преброявания, стандартизирани интервюта, анкети, фокус групи, 

експерименти, общностни интервюта, дълбочинни интервюта, различни количествени 

методи и т.н.) за тази цел има собствени специфики, методи, техники и т.н. Използването 

на всеки един от тези инструменти може да бъде разглеждан като самостоятелна задача 

(проект) и за него е необходимо специфично планиране.  

 

Инструкцията е предназначена за структури на териториалния социален диалог и 

техните служители, които са ангажирани с планирането, събирането и контрола върху 

събираните регионални данни.  

 

Основните правила и етапи за събиране на информация биха могли да са следните: 

 

1. За всеки индикатор е важен индивидуалния резултат от неговото коректно и 
надеждно попълване 

2. Индикатори, които имат сходни характеристики, могат да бъдат изследвани и 
попълвани по група. Например, ако се използва един и същи източник на 
информация.  

3. Най-добре за всеки индикатор да бъдат определени следните характеристики: 
a. Лице, което отговаря за неговото попълване 
b. Лице, което отговаря за контрола на данните 
c. Контакти на организация, структура и физическо лице, с което е 

комуникирано за получаване на необходимата организация 
d. Периодичност на актуализация 
e. Инструмент, с който се набира информацията 
f. Точен източник, от къде е взета информацията. Например:  

i. Ако е от файл с административна информация, получена от 
Общинска администрация се цитира мястото, където може да бъде 
намерен файлът и точно, къде се намира цифрата/данната  

ii. Ако е от интернет - уеб страницата, таблицата, страницата, реда и 
т.н. 
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iii. Ако е от сборник, име, година, издание, страница, таблица, ред, 
колона и т.н. 

iv. други 
g. период, за който се отнасят попълнените/актуализираните данни  
h. дата на въвеждане на данните 
i. Допълнителен коментар, ако трябва нещо по данните да бъде уточнено – 

например, когато се използват, приближени стойности, приближени 
променливи, данни от по-стари източници и други 

j. Други 
4. Стъпки за попълване 

Стъпка 1: Идентифициране на индикатори 

Стъпка 2 Групиране според източника на информация 

Стъпка 3 Разработване на форма за събиране на информацията 

Стъпка 4 Идентифициране на източник на информация и контактно лице, към когото да 

бъде изпратено запитването 

Стъпка 5 Предварителен разговор с контактните лица за това, което ще се иска от тях и 

за техните предпочитания за начина, по-който ще бъде отправено запитването 

Стъпка 6 Подготовка и изпращане на запитване 

Стъпка 7 Получаване на данните 

Стъпка 8 Допълнителна обработка и собствени изчисления, ако е необходимо  

Стъпка 9 Попълване на информацията за всеки индикатор в създадената база данни 

според, описаните в предходната точка характеристики 

Стъпка 10 Извадков контролинг върху коректността на въведените данни от друго лице 

– прави се на случаен принцип на 10% от въведените данни. При контрола има два 

варианта, които могат да бъдат изпълнени: 

 Първи вариант е да се проверят отделно всички стъпки на въвеждане на 
конкретни данни и да се потвърди тяхната надеждност и коректност 

 Втори вариант е независимо въвеждане на проверяваните данни от лицето, 
извършващо контрол и сравняване с вече въведените данни 

 

Към тези практически правила за събиране и контрол на данни трябва да се добави 

разработването на годишен план за събиране и актуализиран на данни. Подобен план е 

хубаво да бъде приет през първия месец на годината и след това да стартира неговото 

изпълнение. Планът може да съдържа следната информация: 

 

1. Анализ на базата данни, който да засяга: 
a. Вида на отделните променливи и техните характеристики 
b. Полезността на променливите 
c. Надеждността на използваните източници на информация 
d. Инструментите за събиране и актуализация на информация 
e. Ресурси и разходи за поддържане и управление на базата данни 
f. Аргументация за отпадане и добавяне на променливи, инструменти, 

източници и т.н. 
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2. Годишен план, който да съдържа: 
a. Индикатори, които ще се въвеждат/актуализират 
b. Инструменти за въвеждане/актуализиране 
c. Планиране на дейности, свързани със събиране на първични данни чрез 

изследователски инструментариум като стандартизирани интервюта, 
анкети, дълбочинни интервюта, фокус групи и други, за които се изисква 
проектно планиране и е извън рутинното събиране на данни, които вече 
са били събрани от друга институция.  

d. Източници на информация – идентифициране, контакти, споразумения за 
сътрудничество 

e. Ресурси за поддържане и управление на базата данни и отделните 
индикатори (групи индикатори) 

f. Разходи за поддръжка и управление на базата данни 
 

  



Приложение 5.1. Примерни показатели за 6 административни области – по една от статистически 

регион за планиране NUTS 23 

    
Северо-
западен 

Северен 
централен 

Северо-
източен 

Юго-
източен 

Юго-
западен 

Южен 
централен 

 Променливи 
Мерна 

единица 
Година 

Oбл. 
Видин 

Oбл. 
Велико 

Търново 

Oбл. 
Варна 

Oбл. 
Стара 

Загора 

Oбл. 
София 

Oбл. 
Пловдив 

А. Основна група - насочена към човешките ресурси, пазара на труда, икономическата активност и териториални данни 

1. Инфраструктура         

1.1. Пътна инфраструктура         

1.1.1. I клас пътища км 2018 71 153 139 167 317 129 

1.1.2. II клас пътища км 2018 91 141 43 215 351 240 

1.2.3. III клас пътища км 2018 450 643 478 429 706 601 

3. Образование 

3.1. Образователни институции 

3.1.0.2 Детски градини брой 2019 25 72 98 78 73 163 

3.1.0.3 Детски градини - капацитет брой места 2019 2475 8838 14344 10790 7957 20169 

3.1.0.4 
Детски градини - преподаватели и 

помощен персонал 
брой 2019 222 600 1351 883 682 1907 

3.1.0.18 Висши училища по видове брой 2019 - 3 6 1 1 9 

 колежи брой 2019 - - - - - - 

 
университети и специализирани висши 

училища 
брой 2019 - 3 6 1 1 9 

3.1.0.20 Висши училища по видове - преподаватели брой 2019 11 1054 1893 638 45 2908 

 колежи брой 2019 - - 44 87 - 54 

                                                           
3 НСИ 
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Северо-
западен 

Северен 
централен 

Северо-
източен 

Юго-
източен 

Юго-
западен 

Южен 
централен 

 Променливи 
Мерна 

единица 
Година 

Oбл. 
Видин 

Oбл. 
Велико 

Търново 

Oбл. 
Варна 

Oбл. 
Стара 

Загора 

Oбл. 
София 

Oбл. 
Пловдив 

 
университети и специализирани висши 

училища 
брой 2019 11 1054 1849 551 45 2854 

3.2. Образователен статус 

3.2.0.1 Деца, посещаващи детски градини брой 2019 2159 6615 15222 10201 7652 21582 

3.2.0.5 Студенти във висши училища брой 2019 426 15634 23894 5089 1874 34730 

4. Демографски и здравен статус 

4.2. Жени брой 2019 42466 120167 241173 161785 115422 346665 

4.2.1. Жени под 5 години брой 2019 1356 4613 10819 7286 4908 15891 

4.2.8. Жени над 85 години брой 2019 1574 3407 5610 4703 3595 10070 

4.3. Мъже брой 2019 40369 112401 228712 151611 111249 320136 

4.3.1. Мъже под 5 години брой 2019 1438 4834 11455 7740 5199 16612 

4.3.8. Мъже над 85 години брой 2019 765 1687 2713 2301 1812 4834 

4.7. Раждаемост брой/1000 2019 6.5 7.4 9.1 8.9 9.0 9.3 

4.8. Смъртност брой/1000 2019 22.9 17.5 12.7 16.5 18.3 14.6 

4.9. Естествен прираст брой/1000 2018 -16.4 -9.4 -4.0 -7.3 -9.8 -5.2 

4.10. Лекари Брой 2019 297.0 748.0 2383.0 1275.0 907.0 3402.0 

5. Пазар на труда 

5.3. Безработни 
брой 

(хиляди) 
2019 6.7 (2,5) 6.7 (2,1) (0,4) 7.6 

Б. Допълнителна група от индикатори – които обхващат по-широки аспекти на регионалното социално-икономическо развитие 

4.5. Други макро показатели         

4.5.1. Заетост % 2019 38.7 59.9 54.9 56.3 57.1 55.5 

4.5.2. Безработица % 2019 19.1 (2) 3.0 (1,4) (0,4) 2.4 
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Северо-
западен 

Северен 
централен 

Северо-
източен 

Юго-
източен 

Юго-
западен 

Южен 
централен 

 Променливи 
Мерна 

единица 
Година 

Oбл. 
Видин 

Oбл. 
Велико 

Търново 

Oбл. 
Варна 

Oбл. 
Стара 

Загора 

Oбл. 
София 

Oбл. 
Пловдив 

4.5.3. БВП евро, млн. 2018 348 1266 3733 2806 1843 4495 

4.5.4. БВП на глава от населението евро 2018 4052 5335 7914 8832 8004 6719 

В. Други 

Демографска статистика 

 
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 

живородени деца) - ‰ 
промила 2018 6.8 3.2 5.6 6.5 6 7.9 

 
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 

души от населението) - ‰ 
промила 2018 23.2 17.4 13.1 16.5 18.4 14.7 

 
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 

души от населението) - ‰ 
промила 2018 24.6 18.3 14.1 17.6 19.8 15.8 

 
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 

души от населението) - ‰ 
промила 2018 21.9 16.6 12.3 15.5 17.1 13.7 

Пазар на труда и доходи 

 
Среден списъчен брой на наети лица по 

трудово и служебно правоотношение 
(брой) 

брой 2018 16 472 66 481 154 052 105 668 64 083 221 789 

 
Средна годишна работна заплата на 
наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение 
лв 2019 10302 11619 14282 13914 14586 12996 

 
Коефициент на икономическа активност - 

15 - 64 навършени години (%) 
% 2018 73.4 70.4 69.3 72.7 73.8 72.5 
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Северо-
западен 

Северен 
централен 

Северо-
източен 

Юго-
източен 

Юго-
западен 

Южен 
централен 

 Променливи 
Мерна 

единица 
Година 

Oбл. 
Видин 

Oбл. 
Велико 

Търново 

Oбл. 
Варна 

Oбл. 
Стара 

Загора 

Oбл. 
София 

Oбл. 
Пловдив 

 
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени 

години (%) 
% 2018 58.8 66.6 66.3 71 73.3 69.9 

 
Относителен дял на населението на възраст 
между 25 и 64 навършени години с висше 

образование (%) 
% 2018 20.1 26.8 29.5 19 13.6 27 

 
Относителен дял на населението на възраст 

между 25 и 64 навършени години със 
средно образование (%) 

% 2018 68.1 60.2 51.4 63 74.1 52.7 

 
Относителен дял на населението на възраст 

между 25 и 64 навършени години с 
основно и по-ниско образование (%) 

% 2018 11.8 13 19.1 18 12.3 20.3 

Здравеопазване 

 Болнични заведения към 31.12. брой 2018 2 13 16 14 14 34 

 Легла в болничните заведения към 31.12. брой 2018 335 1 558 2 670 2 421 1 703 6 549 

Образование 

 
Училища (начален, прогимназиален и 

гимназиален етап) 
брой 2018 32 83 124 121 97 192 

 
Записани учащи във всички видове 

училища (начален, прогимназиален и 
гимназиален етап) 

брой 2018 8 343 21 686 49 393 34 678 24 134 67 836 

 
Групов нетен коефициент на записване на 

децата в детските градини 
% 2018 78.2 76.6 79.2 76.9 84.2 78.5 
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Oбл. 
София 

Oбл. 
Пловдив 

Инвестиции 

 
Чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия към 31.12. 
хил. еврo 2018 80 908.5 140 661.9 1 869 907.2 929 285.0 1 389 012.0 1 911 938.6 

 Разходи за придобиване на ДМА хил. лв. 2018 72 262 428 132 1 301 306 829 012 719 109 1 864 372 

Нефинансови предприятия 

 Оборот хил. лв. 2018 827 175 5 110 680 17 726 815 10 403 312 12 495 602 26 607 016 

 Произведена продукция хил. лв. 2018 590 135 3 421 861 10 444 889 7 974 252 11 015 031 17 237 534 

 Добавена стойност по факторни разходи хил. лв. 2018 247 883 1 223 457 4 003 081 3 283 560 2 309 193 5 404 046 

 
Относителен дял на предприятията с до 9 

заети лица в общия брой предприятия 
% 2018 93.6 91.8 92.9 92.1 92.5 92.1 

 
Относителен дял на предприятията с 10-49 

заети лица в общия брой предприятия 
% 2018 5.1 6.6 5.9 6.5 6.1 6.4 

 
Относителен дял на предприятията с 50-249 

заети лица в общия брой предприятия 
% 2018 1.2 1.4 1.1 1.2 1.2 1.3 

 

Относителен дял на предприятията с 
повече от 250 заети лица в общия брой 

предприятия 
 
 

% 2018 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
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Транспорт 

 Дължина на автомагистралите км 2018 - - 58 93 138 50 

 Дължина на железопътните линии км 2018 108 236 197 261 295 324 

НИРД 

 
Разходи за научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) 
хил. лв. 2018 692 4 968 26 376 24 686 9 028 50 753 

 
Персонал, зает с научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) 
брой 2018 57 731 2 564 1 633 447 3 078 

Информационно общество 

 
Относителен дял на домакинствата с 

достъп до интернет 
% 2018 61.7 66.6 76.6 71.4 51.3 74.4 

 

Относителен дял на лицата на възраст 
между 16 и 74 години, използващи 

регулярно интернет (всеки ден или поне 
веднъж седмично) 

% 2018 62.7 63.6 70.5 63.5 44 62.8 

Жилищен фонд 

 Жилищни сгради брой 2018 54 494 89 428 100 296 89 558 146 621 151 670 

 Жилища брой 2018 67 740 145 733 260 937 175 969 178 703 325 373 

Туризъм 

 Места за настаняване брой 2018 30 126 467 55 118 212 

 Реализирани нощувки брой 2018 55 168 357 906 5 744 105 343 667 806 898 1 069 414 

 


