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Провеждане на 
проучвания и анализи на 

територията
Инструменти и подходи за практическо приложение



Обект и обхват на анализ на 
рибарските територии
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◉ Необходим ли е „пълнокръвен“ и всеобхватен анализ 
на социално-икономическата ситуация на рибарската 
територия?

◉ Какво е „важно“, за да разработим адекватна 
Стратегия за развитие на рибарската територия?



Обща рамка на развитието
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◉ За да тръгнем в посока към „рибарските“ сектори и 
тези, свързани с тях, трябва да знаем върху какво 
стъпваме

◉ Несебър спрямо Шабла или Монтана спрямо Тутракан

◉ Къде „живеят“ Брегово и Ново село?



Обща рамка на развитието
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◉ Нужно очертаване на общата рамка на социално-
икономическо развитие на избраната територия

◉ В общия случай е подходящо очертаване на 
тенденциите на развитие на основните икономически 
и социални показатели



Обща рамка на развитието –
икономически показатели
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◉ Структура на икономическите субекти в община – по големина, по икономически
дейности

◉ Основни икономически показатели на общинско ниво

◉ произведена продукция и разпределението й по големина на предприятията и 
по икономически дейности

◉ Нетни приходи от продажби на човек и разпределението им по големина на 
предприятията и по икономически дейности

◉ Разходи за придобиване на ДМА общо и по икономически дейности

◉ Състояние на основни икономически дейности – брой предприятия, ПП, НПП, 
брой заети лица 



Обща рамка на развитието – пазар на 
труда 
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◉ Разпределение на броя на заетите лица по големина на предприятията и по 
икономически дейности

◉ Безработица – коефициент на безработица (НСИ), средногодишни стойности на 
нива на безработица (АЗ) – до 24 години, до 29 години, продължително 
безработни над 1 година

◉ Равнище на средна работна заплата по икономически дейности



Кои икономически сектори са от 
приоритетен итерес?
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◉ Рибарство и аквакултури

◉ Сектори, свързани с рибарството и аквакултурата – кои са те?

◉ Сектори, част от Синята икономика

◉ Сектори, участващи в инициативите за интелигентна специализация



Други характеристики на територията
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◉ Демография – общи тенденции за изменение на броя на населението, както и 
измененията на възрастовите групи

◉ Инфраструктура – необходим ли е задълбочен анализ? На кои елементи? Защо?

◉ Екология – компоненти на ОС,  рискове и природни бедствия, пречистване ОВ, 
отпадъци, защитени територии и зони, биоразнообразия, концентрация на 
природни забележителности

◉ Културно-историческо наследство и концентрация на обекти



Малък „хак“, възможен от времето, в 
което се разработват стратегиите 
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◉ Общините вече са разработили ПИРО – плановия документ за периода 2021-2027 

◉ Съгласно Методическите указания за изготвяне на ПИРО в плановете следва да 
са идентифицирани различни типове зони за развитие на територията, както и 
зони за сътрудничество със съседни общини и типове мерки за сътрудничество

◉ ПИРО следва да съдържа и голяма част от данните, необходими за анализа 



Пример за 
дефинирани 

зони за 
туризъм в 

ПИРО
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Специфични предизвикателства
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◉ А ако данните в ПИРО не ни вършат работа? Кога е възможно това? Как да 
преодолеем този проблем?

◉ Какво правим, когато територията, за която ще се разработва стратегия обхваща 
повече от една община?



Периоди на изследване и идентифициране на 
подходящи нива на представяне и анализ на данни
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◉ За какъв период е добре да изследваме данните?

◉ Какво правим, когато територията, за която ще се разработва стратегия обхваща 
повече от една община?
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ПИРО

ИнфоСтат
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Примери за представяне и анализ на данни
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◉ Как да „четем“ данни правилно

◉ При представяне и анализ на данни „по-голямото е повече“ – колкото по-дълъг времеви ред, толкова 
по-ясно изразени тенденции

◉ Този тип документи са средносрочни планови документи – обхващането във времевия ред на събития, 
оказващи шоково или концентрирано влияние върху социално-икономическото развитие, позволява 
ясно и правилно идентифициране на причини за промени в тенденциите и съответно изготвяне на 
надежден анализ

◉ 2007/2008 - високи нива на развитие преди световната финансова криза
◉ 2009 – влияние на световната финансова криза върху показателите в България
◉ 2011/2012 - период на първо възстановяване от световната финансова криза в България
◉ 2020/2021 – влияние на Covid-19
◉ 2022 – влияние на войната в Украйна



Примери за представяне и анализ на данни
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◉ Как да представяме данните?
◉ Графичното представяне е по-добро от текстовото
◉ Данните на общинско ниво е подходящо да бъдат съпоставяни с тези на областно или 

регионално. Например, при територия, обхващаща 2 общини, сравнението с областното ниво ще 
даде възможност за оценка на дела на двете общини в областната икономика или демографско 
развитие

◉ Кои източници на данни са надеждни? За кои данни?

◉ Нужда от познаване на методологиите за събиране на първични данни за някои от основните 
показатели/Ограничения в използването на данни
◉ христоматийният пример за безработицата и НСИ и АЗ
◉ показатели, за които е налична информация само на национално ниво – показателите за 

климатичните промени
◉ конфиденциалността на данните, представяни от НСИ – с особена сила важи за по-малките 

общини



Малко примери за представяне и анализ на данни
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◉ Как да представяме данните?
◉ Графичното представяне е по-добро от текстовото
◉ Данните на общинско ниво е подходящо да бъдат съпоставяни с тези на областно или 

регионално. Например, при територия, обхващаща 2 общини, сравнението с областното ниво ще 
даде възможност за оценка на дела на двете общини в областната икономика или демографско 
развитие

◉ Кои източници на данни са надеждни? За кои данни?

◉ Нужда от познаване на методологиите за събиране на първични данни за някои от основните 
показатели
◉ христоматийният пример за безработицата и НСИ и АЗ
◉ показатели, за които е налична информация само на национално ниво – показателите за 

климатичните промени
◉ конфиденциалността на данните, представяни от НСИ – с особена сила важи за по-малките 

общини



Инструменти и подходи за проучване и 
анализ

◉ Документални проучвания (desk research) - преглед и анализ на:
• нормативни и вътрешноорганизационни актове
• стратегически, програмни документи, планове, доклади, вкл. изявления

по конкретни политики
• аналитични материали – изследвания, оценки, прогнози и др.

◉ Теренни проучвания (field research) – количествени методи
• анализ на статистическа, административна и друга информация
• анкетно проучване – теренно/онлайн

◉ Теренни проучвания (field research) – качествени методи
• дълбочинни интервюта с ключови представители на общността
• фокус групи
• идентифициране и описание на добри практики/ описание на казуси



Инструменти и подходи за проучване и 
анализ

◉ Анализ на количествени данни

◉ Анализ на съдържанието

◉ Логически модели

◉ Много-критериен анализ (Multicriteria analysis) 

◉ SWOT

◉ Как да ги използваме умно – в следващата част 


