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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 Места за култура комбо  3 

ИН 2 Читалища комбо  3 

ИН 3 Недвижими културни ценности комбо  3 

ИН 4 Социална изключеност комбо 1 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - Места за култура 
 Тип 

комбо индикатор  

 Тежест 

3 

 Обосновка за комбо индикатора 

Мрежата от обекти на културната инфраструктура в рамките на 

общината е показател за територии с потенциал за усилване на 

предимството на повишена концентрация и разнообразие на обектите, 

както и идентифициране на зони с дефицит на места за култура. 

 

 Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - ГЕ според концентрацията на обекти за култура, тежест 2 

ин 2 - ГЕ според концентрацията на открити обекти за култура, тежест 

1 

 

 Обяснение 

ин 1 - ГЕ според концентрацията на обекти за култура 

o Мерна единица - бр/ГЕ 

o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал) 

o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой обекти за 

култура в ГЕ. В този брой са включени театри, кина, независими места 

за култура, неформални пространства за култура, музеи, библиотеки, 

културни центрове, изложбени зали. 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да проследим 

зоните с насищане на обекти на културата, както и тези, за които 

липсват обекти на културната инфраструктура. Тежестта на 



СЦ №08 - Методология за избор на зони за въздействие   |   3 

 

съставния индикатор е 2, тъй като той представя мрежата от 

основни обекти на културна инфраструктура. 

 

ин 2 - ГЕ според концентрацията на открити обекти за култура 

o Мерна единица - бр/ГЕ 

o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал) 

o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой открити 

обекти за култура в ГЕ. В този брой са включени откритите места за 

култура със и без сцена. 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да 

прецизираме зоните с насищане на обекти на културата, както и тези, 

за които липсват обекти на културната инфраструктура на 

открито. Тежестта на съставния индикатор е 1, тъй като той 

представя мрежата от допълващи обекти на културна 

инфраструктура. 

 

ИН 2 - Читалища 
 Тип 

комбо индикатор 

 Тежест 

3 

 Обосновка за индикатора 

Богатата и покривна мрежа на читалищата в рамките на общината е 

безспорно предимство. За по-прецизна оценка на този ресурс е необходим 

анализ освен на разпространението на читалищата, така и оценка на 

дейностите, които те предлагат. Комбинирания индикатор е оценен с 

най-висока тежест, тъй като заедно с обектите на недвижимите 

културни ценности и обектите на културата, се формира картина на 

териториите с повишен потенциал за развитие на културата, 

творчество и качествено опазено културно богатство. 

 

 Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - ГЕ според най-активното читалище, тежест 2 

ин 2 - ГЕ според концентрацията на читалища, тежест 1 

 

 Обяснение 

ин 1 - ГЕ според най-активното читалище 

o Мерна единица - бр. основни и допълващи дейности/ читалище 

o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал) 
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o Разяснение/определение – Читалищата на територията на общината 

са оценени по степен на активност според данните за основни и 

допълващи дейности развивани от тях, достъпни чрез регистъра на 

народните читалища към МК. Индикаторът оценява ГЕ според най-

активното читалище на територията му. Тежестта на съставния 

индикатор е 2, тъй като способността за активно развиване на 

читалищна дейност е водеща. 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да откроим 

къде са най-дейните читалища на територията на общината, 

предимство за развитие на културата и творчеството на 

съответната територия. 

 

ин 2 - ГЕ според концентрацията на читалища 

o Мерна единица - бр/ГЕ 

o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал) 

o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой читалища в ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да 

прецизираме зоните с налична читалищни сгради. Тежестта на 

съставния индикатор е 1, тъй като той отразява количествена 

концентрация, която е преимущество, но след активно управляваната 

дейност. 

 

ИН 3 - Недвижими културни ценности 
 Тип 

комбо индикатор  

 Тежест 

3 

 Обосновка за индикатора 

Недвижимите културни ценности на територията на общината са 

разнообразни по вид, категория и период. Тази значителна част от 

културното наследство следва да е обект на повишени грижи, но е и 

ресурс за по-добро икономическо, културно, туристическо и градско 

развитие. Индикаторът е с висока тежест равна на тази на 

индикаторите за места за култура и читалища. 

 

 Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - ГЕ според концентрация на НКЦ, тежест 2 

ин 2 - ГЕ според делът покрит с групови НКЦ, тежест 1 

 



СЦ №08 - Методология за избор на зони за въздействие   |   5 

 

 Обяснение 

ин 1 - ГЕ според концентрация на НКЦ 

o Мерна единица - бр. НКЦ/  ГЕ 

o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал) 

o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой обекти НКЦ в ГЕ. 

В този брой са включени единичните и групови недвижими културни 

ценности, археологическите обекти, резерватите и техните 

охранителни зони, както и обектите построени след 1944 г. 

идентифицирани като такива с качествата на НКЦ. 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се открояват 

зоните с най-голяма концентрация на недвижими културни ценности, 

респективно с най-голям потенциал за развитие в тази сфера и 

съответната грижа. 

 

ин 2 - ГЕ според делът покрит с групови НКЦ 

o Мерна единица - % от площта на ГЕ 

o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал) 

o Разяснение/определение – Индикаторът посочва дял от площта на ГЕ 

попадаща в ГНКЦ.  

o Обосновка/аргументация – чрез този индикатор се открояват 

териториите с най-голяма покривност от групови недвижими 

културни ценности. Това са зони където в повишена степен се 

откриват единични ценности, но и ансамбли и градски структури с 

историческо значение. Идентифицираните зони, заедно с тези по 

предходния индикатор, очертават територии с повишена 

необходимост от  специализирани действия по устройството и 

опазването на ценностите, наред с преимуществата, които тези 

обекти предлагат. 

 

ИН 4 - Социална изключеност 
 Тип 

комбо индикатор 

 Тежест 

1 

 Обосновка за комбо индикатора 

Макар с ниска обща тежест, индикаторът тук показва отношението 

между територии с голям потенциал в сферата на културата и 

културното наследство и тези които са социално изключени. Този 

контекст подсказва възможност както за преодоляван на социалните 
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неравенства, така и адресиране на относими мерки за опазване на 

недвижимите културни ценности, насърчаването на култура и 

творчество. 

 

 Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-

ниско образование, тежест 12 

ин 2 - Концентрация на население на възраст над 15 - 65 години с начално и 

по-ниско образование, тежест 4 

ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което 

получава социални помощи от АСП, тежест 20 

ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял 

необслужено население, тежест 4 

ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено 

население, тежест 4 

ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни 

от преброяване на НСИ 2011 г., тежест 4 

ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 

г. и ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г., 

тежест 8 

ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., тежест 4 

ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г., тежест 4 

ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт, тежест 

8 

ин 11 - Удовлетвореност от доходи, тежест 1 

ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права, тежест 1 

 

 Обяснение 

ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-

ниско образование 

o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население с начално и по-

ниско образование/ ГЕ 

o Вътрешна тежест - 12 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с 

концентрация едновременно на възрастно население и население с 

начално и по-ниско образование. 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират 

зони с възрастно население, което е получило ниско или никакво 
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образование. Тази комбинация се счита за предпоставка за ниски 

доходи и ниски шансове за реализиране в активен социален живот. 

Данните са от преброяване на НСИ 2011 г. 

 

ин 2 - Концентрация на население на възраст на 15 - 65 години с начално и 

по-ниско образование 

o Мерна единица - % население 15-65/ ГЕ; % население с начално и по-

ниско образование/ ГЕ 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население в 

трудоспособна възраст с начално и по-ниско образование. 

Допускането е, че ниското образование е предпоставка за по-

нископлатена работа 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират 

зоните с трудоспособно население с ниско образование. Тази 

комбинация е предпоставка за по-слаби шансове на населението за 

реализиране на пазара на труда или включване в него с по-ниско 

квалифициран труд. 

 

ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което 

получава социални помощи от АСП 

o Мерна единица - % население, което получава социална помощ 

o Вътрешна тежест - 20 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население, 

което получава социални помощи от Агенцията за социално 

подпомагане, към 2019 г. В това число са включени деца подпомагани по 

Закона за социалното подпомагане (ЗСПД), лица получаващи целеви 

помощи за отопление по Правилник за прилагане на закона за 

социалното подпомагане (ППЗЗСП), лица получаващи помощи по Закона 

за хората с увреждания (ЗХУ). 

o Обосновка/аргументация – индикаторът показва ГЕ, в които има 

концентрация на население, което получава социална помощ от 

Министерство на труда и социалната политика. Това е индикаторът, 

който има най-висока тежест в оценката на териториите в СО, 

които имат нужда от специфични действия, за да се подобрят 

условията за социална включеност. Той служи като косвен индикатор 

за концентрация на население с ниски доходи и концентрация на 
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уязвими групи хора, които имат нужда от социална, финансова или 

материална подкрепа. 

 

ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял 

необслужено население 

o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – индикаторът представя ГЕ според 

степента на обслужване на населението с пешеходен достъп до 

училище. Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата 

пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 

4км/час) от училищата. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с 

най-съществен проблем по показателя за достъп до основно 

образование. Тези територии биха били приоритетни по отношение 

осигуряването на достъп до училище. 

 

ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено 

население 

o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според 

степента на обслужване на населението с пешеходен достъп до 

общинска детска градина. Пешеходният достъп е изчислен по 

съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9 мин. при 

движение със скорост 4 км/час) от детските градини. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с 

най-съществен проблем по показателя за достъп до общински детски 

градини. Тези територии биха били приоритетни по отношение 

осигуряването на достъп/ разширяване на съществуващи/ изграждане 

на нови детски градини. 

 

ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни 

от преброяване на НСИ 2011 г. 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – индикаторът показва концентрацията на 

домакинства, които се отопляват с твърди горива 
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o Обосновка/аргументация – за целите на измерване на социалната 

включеност на населението, начинът на отопление служи за косвен 

фактор, който показва финансовия ресурс на домакинствата в СО. 

Забележка! Важно е да се отбележи, че начинът на отопление зависи от 

степента на изградената инженерна инфраструктура, която дава 

възможност за отопление, чрез ТЕЦ или ГАЗ, липсата на такава води до 

алтернативни начини на отопление като електричество и твърди 

горива.  

 

ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 

14 г. и ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г. 

o Мерна единица - % население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден 

успех на НВО по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г. 

o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за 

концентрация на най-младото население и ГЕ с училища, в които 

средния успех на националното външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-

ми клас по български език и литература (БЕЛ) е нисък. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с 

образователни неравенства и училища, които не успяват да 

подготвят учениците по основния предмет, даващ информация за 

грамотността, в начален и основен етап, което в бъдеще е 

предпоставка за задълбочаване на социалните неравенства в тези 

територии. 

 

ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., 

o Мерна единица - евро/м2 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на 

наем на имоти на кв.м. жилищна площ през 2019 г. на територията на 

дадена ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Цената на наемите е фактор за 

качеството на средата и условията за живот в дадената територия.  

 

ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г. 

o Мерна единица - евро/м2 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 
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o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на 

кв.м. жилищна площ, която се получава от събраните данни за обяви на 

жилища през 2019 г. на територията на дадена ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Цената на имотите е фактор за 

качеството на средата и условията за живот в дадената територия.  

 

ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява оценка на 

достъпа до спирки на обществения транспорт. В комбо индикатора 

има общо шест индикатора. Първите три индикатори се отнасят за 

дял на населението с пешеходен достъп до МГТ, но разделени по 

изохрон от три различни разстояния 400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при 

движение със скорост 4км/час). Това позволява даването на по голяма 

тежест на достъпността до 400 м в сравнение с 800м. Същият 

метод е използван и за следващите три индикатора за дял на 

населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях 

тежестите са малко по-ниски с което целим да покажем, че достъпът 

до целия градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна 

тежест, когато става въпрос за обособен релсов транспорт. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът цели да покаже ГЕ, чиято 

обслуженост от спирки е най-малка. Наличността на спирки е важен 

елемент от мобилността на населението и жизнената среда в един 

град. Липсата на такива е предпоставка за затруднена мобилност, 

съответно затруднен достъп до работни места, здравеопазване, 

образование, магазини, места за отдих и забавление. Липсата на 

обслуженост от градски транспорт води до зависимост от личен 

автомобил за придвижване и достъп до базови нужди, който обаче 

често е непосилно удоволствие за социално изключените групи. 

 

ин 11 - Удовлетвореност от доходи 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, 

което не е удовлетворено от доходите си.  

o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от доходите е 

измерена в рамките на социологическо проучване, което оценява 
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Качеството на живот в СО, проведено през 2018 г, Индикаторът 

получава ниска тежест, защото данните от изследването са 

представителни към по-голяма територия, която е съставено от 

няколко градоустройствени единици. 

 

ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население с 

прекъснати здравноосигурителни права към юли 2020 г.  

o Обосновка/аргументация – Лицата с прекъснати 

здравноосигурителни права губят достъп до здравна грижа, 

профилактични прегледи и лечение. В случай на нужда, те трябва да 

разчитат изцяло на лични финансови средства, с които да покрият 

здравните си разходи. Индикаторът има ниска тежест, заради 

пространствения характер на данните, които са валидни за дела на 

неосигурените лица на ниво район. ГЕ, които попадат в тези зони 

получават тежест 1. 

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/05/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82.pdf

