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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА
ОБЩИНИТЕ, КМЕТСТВАТА, РАЙОНИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл. 36 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
1. Определя критерии и показатели за категоризиране на
общините, кметствата, районите и населените места в Република
България, както следва:
а) критерии и показатели за категоризиране на общините
в Република България:
Критерии
1. Демографски

Показатели

3. Инфраструктура
3.1. Транспортна и
техническа

3. Относителен дял на
масивните жилища и
жилищата със
стоманобетонна носеща
конструкция от общо
построени жилища - %.
4. Плътност на държавната
пътна мрежа – км/кв. км.

5. Равнище на железопътното
обслужване – брой и вид
предоставяни услуги при
превоз на пътници и

мб-ЦД

Източник на
информация

Основен

Националният
статистически
институт
(НСИ)

Допълващ

НСИ

Основен

НСИ

Основен

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Допълващ

„БДЖ” ЕАД

1. Население – брой.

2. Коефициент на зависимост
на възрастното население
- % (население на 65 и
повече години на 100 лица
от 15 до
64 години).
2. Урбанизационен

Вид
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Вид

Източник на
информация

Допълващ

НСИ

Основен

НСИ

8. Относителен дял на
обслужваното население от
селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води
(%).

Допълващ

НСИ

9. Относителен дял на
обслужваното население от
системи за организирано
събиране на отпадъците
(%).

Допълващ

НСИ

Основен

НСИ

Основен

Министерството на
здравеопазването
(МЗ)

Критерии

Показатели
товари.
6. Степен на газификация Относителен дял на
газифицираните от общия
брой жилища - %.

3. Инфраструктура
3.2. Околна среда

3. Инфраструктура

7. Относителен дял на
населението, живеещо в
населени места с
изградена обществена
канализация, от общо
население (%).

10.

3.3.
Комуникационна
3. Инфраструктура

11.

3.4. Социална

12.

4. Социалноикономически

мб-ЦД

Лечебни заведения за
болнична помощ, центрове
за спешна медицинска
помощ и техните филиали,
центрове за психично
здраве, комплексни
онкологични центрове и
центрове за кожновенерически заболявания –
брой.

Основен

Министерството на
образованието,
младежта и
науката
(МОМН)

Данъчни приходи на
човек от населението лв.

Основен

Министерството на
финансите

Степен на наетост - %
(брой наети/население на
възраст между 15 и 64
години).

Основен

НСИ

15.

Равнище на безработица
- %.

Основен

Агенцията по
заетостта

16.

Територия – кв. км.

Основен

НСИ

13.

14.

5. Територия,

Относителен дял на
домакинствата с достъп до
интернет (в т.ч.
широколентов) - %.

Детски градини и
училища – брой.
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Критерии

Показатели

Вид

Източник на
информация

Основен

Публична
информация от
централните
ведомства

функции и
отговорности
17.

Ниво на функции и
отговорности (Наличие на
окръжен или районен съд и
деконцентрирани служби на
Министерството на
вътрешните работи и
Министерството на труда и
социалната политика,
Националната агенция за
приходите и
Министерството на
земеделието и храните).

б)
критерии
и
показатели
за
населените места в Република България:

Критерии
1. Демографски

Източник на
информация

Основен

НСИ

Допълващ

НСИ

Основен

НСИ

Допълващ

НСИ

Основен

Министерството на
регионалното
развитие и
благоустройството
(МРРБ)

6. Наличие на жп гара или
спирка и обслужваща
инфраструктура

Допълващ

„БДЖ” ЕАД

7. Относителен дял на
електрифицираните жилища
от общо - %.

Допълващ

НСИ

1. Население – брой.

3. Относителен дял на
масивните жилища и
жилищата със
стоманобетонна носеща
конструкция от общо
построени жилища - %.
4. Новопостроени (за
последните 5 години) към
общия брой жилища - %.

3. Инфраструктура
3.1. Транспортна и
техническа

мб-ЦД

на

Вид

Показатели

2. Коефициент на зависимост
на възрастното население
- % (население на 65 и
повече години на 100 лица
от 15 до
64 години).
2. Урбанизационен

категоризиране

5. Достъп до автомагистрала
и пътища I, II и III клас
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Вид

Източник на
информация

Допълващ

НСИ

Основен

НСИ

Допълващ

Националното
сдружение на
общините в
Република
България (НСОРБ)

Допълващ

НСОРБ

Основен

НСИ

Осигурена пощенска
услуга.

Допълващ

„Български пощи”
ЕАД

14.
Съотношение брой
амбулатории за първична и
специализирана медицинска
помощ към население.

Основен

МЗ

Допълващ

МЗ

Основен

МОМН

Допълващ

НСОРБ

Основен

Публична
информация

Допълващ

Публична
информация

Критерии

Показатели
8. Степен на газификация Относителен дял на
газифицираните от общия
брой жилища - %.

3. Инфраструктура
3.2. Околна среда

9. Относителен дял на
жилищата, свързани към
градска канализация - %.
10.

3. Инфраструктура

11.

Организирано събиране
на отпадъците.

12.

Относителен дял на
домакинствата с достъп до
интернет (в т.ч.
широколентов) - %.

3.3. Комуникационна
13.
3. Инфраструктура
3.4. Социална
инфраструктура

Наличие на селищни
пречиствателни станции за
отпадъчни води.

15.
Медицински центрове,
диагностичноконсултативни центрове брой.

4. Селищноадминистративни и
културни функции

16.

Детски градини и
училища - брой.

17.

Обслужващи звена за
социални услуги.

18.

Селищноадминистративни функции
(ниво).

19.

Културна значимост
(брой читалища, културни
ценности с национално и
световно значение).

в)
критерии
и
показатели
кметствата в Република България:

Критерии

мб-ЦД

за

категоризиране

Показатели
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Критерии
Прилагат се
критериите по
буква „б”

Показатели
1. Когато кметството се състои от едно населено място, се
използва категорията на населеното място.

2. Когато кметството се състои от повече от едно населено
място, се използва категорията на населеното място център на кметството.

г) критерии и показатели за категоризиране на районите
на градовете:
Критерии

Показатели

1. Демографски

1. Население – брой.

2. Икономически

2. Данъчни приходи на човек от населението (в лв.)

3. Административнокултурни функции

3. Водещи обекти с национално и регионално
административно и културно значение – брой

4. Териториален

4. Територия (в кв. км).

2. Министрите и другите органи на изпълнителната власт
да предоставят на министъра на регионалното развитие и
благоустройството необходимата информация за извършване на
категоризацията на общините и населените места.
3.
Министърът
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
да
разработи
и
утвърди
методика
за
категоризиране на административно-териториалните единици в
съответствие с утвърдените критерии и показатели, като
основните показатели имат два пъти по-висока тежест от
допълващите.
4.
Министърът
на
регионалното
развитие
и
благоустройството да изготви и обнародва в „Държавен вестник”
категоризацията на общините
и населените места в срок шест
месеца след утвърждаването на критериите и показателите за
категоризиране и в съответствие с утвърдената методика за
категоризиране.
5. Държавните органи и организации при необходимост от
класифициране на общините и/или населените места да използват
изцяло или като елемент определените им категории.

мб-ЦД
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6.
Министърът
на
регионалното
развитие
и
благоустройството да създаде междуведомствена работна група,
която да извършва наблюдение и да предлага актуализация на
категоризацията на административно-териториалните единици.
7. Отменя Решение № 710 на Министерския съвет от 2003
г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на
общините, кметствата, районите и населените места в Република
България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

мб-ЦД
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