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Кратко представяне на целите и методологията на

проучването

Основната цел на проучването

е получената от изследването

информация да послужи като

изходна база при идентифици-

рането на общинските стратеги-

чески цели, които да залегнат в

разработването на Интегриран

план за градско възстановява-

не и развитие на град

Пазарджик за периода 2014-

2020 г., както и при

разработването на актуален

анализ на социално-иконо-

мическото състояние на град

Пазарджик. 

Цели

•Да се установи степента на информираност на целевите

аудитории по отношение на основните проблеми, които

стоят пред град Пазарджик и неговите жители;

•Да се изведат основните проблеми, които стоят пред

град Пазарджик според изследваните целеви групи; 

•Да се оценят конкретните дадености на града и

възможностите за неговото развитие през погледа на

изследваните целеви групи от интерес;

•Да се дефинират нуждите, нагласите и очакванията на

основните целеви групи към бъдещото развитие на град

Пазарджик;

•Да се оценят конкретните инициативи, предприети от

страна на месната власт в посока развитието на град

Пазарджик;

•Да се генерират идеи и препоръки за предприемане и на

други инициативи с оглед бъдещото развитие на град

Пазарджик.

Методология

Тип на проучването

•Количествено изследване. 

Метод за събиране на данни

•Структурирано персонално интервю. 

Целеви групи

1)Граждани на град Пазарджик – n=400;

2)Специфични групи при гражданите:

- Безработни – n=100

- Младежи – n=100 

- Роми – n=100

Обхват на изследването

•град Пазарджик.
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Кратко представяне на резултатите за

гражданите на Пазарджик(1/4)
Резултати по тематични области

Резултатите от проведеното проучване сред жителите на община Пазарджик показват, че преобладаващата част от

изследваните граждани пребивават в града от дълги години (над 20 години).

Почти 90% от жителите на град Пазарджик определят като основен проблем, пред който е изправен градът –

безработицата. Други по-сериозни проблеми са икономическото развитие, недостатъчния брой места за паркиране, 

корупцията, наркоманията, състоянието на пътищата, както и здравеопазването в града. В голямата си част, тези

проблеми са характерни за цялата страна, като може да се обърне по-специално внимание върху проблемите с

недостатъчния брой паркоместа и наркоманията в града.

Справянето с безработицата, логично, е най-важният приоритет, с който управляващите в община Пазарджик би

следвало да се заемат приоритетно. Освен безработицата, като друг по-съществен приоритет се очертава

оживлението на производството. Интересен е фактът, че гражданите са силно чувствителни към тези два

проблема, като няма точно определен изразен друг проблем.

Общината би следвало да обърне по-специално внимание на проблемите в кварталите.  Основно са изведени два

проблема, с които се сблъскват живущите в кварталите - липса на спокойствие и чистота (49,6), както и

неподържани междублокови пространства (5,8). Освен тези проблеми като по-важни се определят:

• Лошо състояние на улиците и тротоарите;

• Липса на места за спорт;

• Липса на детски площадки;

• Непригодна среда за хора с увреждания;

• Липса на места за паркиране

Общ профил на

гражданите на Пазарджик
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Кратко представяне на резултатите за

гражданите на Пазарджик(2/4)

Резултати по тематични области

По отношение на транспортната инфраструктура като основен проблем се откроява състоянието на ЖП гарата в

Пазарджик, което се оценява лошо от почти 90% от изследваните лица. Жителите на града също така поставят

лоши оценки на достъпа и състоянието на автогарата, както и достъпа до ЖП гарата. Положителна оценка

получават местоположението на такси стоянките,  както и състоянието на пътищата в общината и паркингите.

Някои аспекти от качеството на градската мобилност се определят като добри, а други - като лоши. Най-високо са

оценени възможността за достъп до спирките на градския транспорт, както и графика(честотата) на обществения

траснспорт, а най-ниско оценени са състоянието на наличните велосипедни алеи и възможността за достъп на

майки с колички и хора в неравностойно положение до различни точки в града.

Отделните елементи по линия на посещаваното здравно заведение в общия случай се оценяват положително от

изследваните лица. Единственият показател, който е лошо оценен е времето за чакане при посещение на

здравното заведение (57,1%).

Нивото на комуналните услуги в квартала, в който лицата живеят, като цяло също се определя като високо. В

общия случай, с най-висока оценка се отличава цялостното състояние на електрическата мрежа, доставчиците на

интернет, кабелна телевизия и видеонаблюдение, а най-ниско жителите оценяват състоянието на ВиК мрежата.

Състоянието на околната среда в рамките на квартала , в който респондентите живеят, също се оценява като лошо

от преобладаваща част от лицата. Най-високо оценено е състоянието на парковете в града, а най-лошо

състоянието на междублоковите пространства и спортните пространства и съоръжения.

Общ профил на

гражданите на Пазарджик
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Кратко представяне на резултатите за

гражданите на Пазарджик(3/4)

Резултати по тематични области

По отношението на условията в квартала, като цяло интервюираните лица поставят лоши оценки на почти всички от

показателите. Добре оценено от жителите е наличието на улично осветление, докато като крайно недостатъчни са

оценени спортните зони и велосипедните алеи.

Налице е средно ниво на удовлетвореност от качеството на предлаганите услуги в Пазарджик. Най-високо оценено

е водоснабдяването и канализацията, именно и по отношение на тази услуга гражданите виждат положителна

промяна през последните 2-3 години. Най-ниско оценени са състоянието на околната среда и чистотата в града. 

Интересен е факта, че около 60% от гражданите не могат да дадат оценка на газификацията, което може би се

дължи на факта, че те не са газифицирали домовете си.

Въпреки че почти 2/3 от жителите посочват , че през последните години положението в общината се “променя в

положителна насока”, според гражданите най-спешни мерки в сферата на услугите трябва да се предприемат по

отношение на:

• Чистотата в града;

• Паркиране;

• Сметосъбиране;

• Пътна инфраструктура;

• Поддръжка на паркове и градини;

• Водоснабдяване на канализация;

• Обществен транспорт.

Общ профил на

гражданите на Пазарджик
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Кратко представяне на резултатите за

гражданите на Пазарджик(4/4)

Резултати по тематични области

Според гражданите, по-нататъшното развитие на Пазарджик би следвало да продължи в няколко направления:

• Привличане на чужди инвеститори;

• Реконструкция на съществуващи неизползвани или неефективно използвани производствени зони;

• Подобряване на транспортната инфраструктура;

• Подобряване на парковете и зелените площи.

Полагането на грижи за младите хора в един град е от съществено значение за неговото бъдещо развитие като

такъв.  Според голяма част от гражданите, от първостепенна важност е да се осигурят на младите хора по-добри

условия на труд (74,2%). Освен по-добрите условия на труд, може да се помисли върху изграждането на филиал на

някои университет (49,5%),  изграждане на допълнителни културни центрове (кина, театри, изложби), както и

изграждане/реконструкция на спортни центрове.

Може да се каже, че идеята за изграждане и развитие на различни социални центрове и услуги има значителен

потенциал сред жителите на Пазарджик – 85,7% от изследваните лица приветстват подобна идея.В допълнение

към това трябва да бъде споменат и фактът, че болшинството от хората демонстрират съгласие и склонност да

приемат изграждането и осигуряването на подобни центрове/услуги в близост до дома им. Услугите, които биха се

приели в най-голяма степен от жителите на града, са домашният социален патронаж, обществена трапезария, както

и център за социални услуги за деца и възрастни.

Общ профил на

гражданите на Пазарджик
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Общ профил на гражданите на Пазарджик

(n=400)
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Продължителност на местоживеенето
Общ профил
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Населяван район на Пазарджик

В коя част на Пазарджик  живеете? (%)
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Пазарджик? (%)

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община Пазарджик
Общ профил
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община

Пазарджик? (%)

Най-сериозни проблеми пред община Пазарджик

Общ профил
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал

Общ профил
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат

управляващите на община Пазарджик? (%)

Основен приоритет на общината

Общ профил
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Оценка на транспортната инфраструктура

Общ профил
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Оценка на комуналните услуги в квартала
Общ профил
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Оценка на качеството на градската мобилност

Общ профил
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Оценка на състоянието на околната среда в квартала
Общ профил
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Оценка на посещаваното здравно заведение

Общ профил
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Оценка на условията в квартала

Общ профил
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Удовлетвореност от качеството на градските услуги

Общ профил
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Динамика в качеството на градските услуги

Общ профил
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По отношение на кои от следните услуги в Пазарджик трябва да се вземат най-спешни мерки? (%)

Приоритетни градски услуги

Общ профил
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Оценка на развитието на общината

Общ профил
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Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва да са с приоритет в развитието на

града? (%)

Приоритетни дейности в развитието на града

Общ профил



24

Кои от следните две-три неща според Вас трябва приоритетно да се направят специално за

младите хора в града? (%)

Грижа за младите

Общ профил
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Отношение към социалните услуги/центрове (1/2)

Общ профил
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Отношение към социалните услуги/центрове (2/2)

Общ профил
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Нагласи на жителите на Пазарджик

Общ профил



28

Демографски профил на жителите на Пазарджик
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Пол и възраст

Общ профил
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Образование

Общ профил
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Занятие

Общ профил
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Семейно положение

Общ профил
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Брой членове на домакинството

Общ профил
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Брой лица под 18 години
Общ профил
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Материално положение

Общ профил
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Общ месечен доход на домакинството

Общ профил
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Специфични групи сред гражданите

на Пазарджик
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Кратко представяне на резултатите за

специфичните групи в Пазарджик(1/4)
Резултати по тематични области

Резултатите от проведеното проучване сред специфичните групи (безработни, младежи, роми) на община Пазарджик показват, 

че преобладаващата част от изследваните граждани пребивават в града от дълги години (над 20 години).

Голяма част от специфичните групи (безработни 87,9%, младежи 90,0%, роми 99,0%) на град Пазарджик, определят като

основен проблем, пред който е изправен градът – безработицата.  Други по-сериозни проблеми според изследваната

съвкупност са – икономичекото развитие, корупция, наркомания, престъпност и здравеопазването. Проблемите, пред които са

изправени младежите, могат да се допълнят с липсата на места за паркиране, докато в малцинствената група може да се

добави недобрата интеграция на малцинствените групи. В голямата си част тези проблеми са характерни за цялата страна, 

като може да се обърне по-специално внимание върху проблемите с интеграцията на малцинствените групи и недостатъчния

брой паркоместа.

Справянето с безработицата, логично, е най-важния приоритет, с който управляващите в община Пазарджик би следвало да се

заемат приоритетно. Освен безработицата, като друг по-съществен приоритет, които трябва да си постави общината, се

очертава оживлението на производството. Интересен е фактът, че като цяло специфичните групи са силно чувствителни към

тези два проблема, особено към безработицата.

Общината би следвало да обърне по-специално внимание на проблемите в кварталите. Основният проблем за две от

специфичничните групи (безработни и младежи) е липсата на спокойствие и чистота, докато при малцинствената група е

липсата на детски площадки. Освен тези проблеми за специфичните групи, като по-важни се определят:

• Лошото състояние на междублоковите пространства;

• Лошо състояние на улиците и тротоарите;

• Липса на детски площадки;

• Липса на места за спорт;

• Липса на места за паркиране

Общ профил на

специфичните групи в

Пазарджик
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Резултати по тематични области

По отношение на транспортната инфраструктура като основен проблем се откроява състоянието на ЖП гарата в Пазарджик, 

което се оценява лошо от всички представители на специфичните групи. Те също така поставят лоши оценки на достъпа и

състоянието на автогарата, както и достъпа до ЖП гарата. Положителна оценка получават местоположението на такси

стоянките,  както и състоянието на пътищата в общината и паркингите.

Няма единно мнение между различните специфични групи в качеството на градската мобилност.  Представителите на

специфичните групи на безработните и младежите поставят положителна оценка на транспортната мобилност, докато

представителите на малцинственета група поставят положителна оценка само на достъпа до спирките на градския транспорт. 

Всички групи определят като лошо наличието на велосипедни алей. Достъпът на майки с колички и хора в неравностойно

положение е определен като лош от представителите на групите на безработните и младежите, докато достъпът между

различни точки на града е оцененен като лош от малцинствената група.

Отделните елементи по линия на посещаваното здравно заведение в общия случай се оценяват положително от специфичните

групи. Единственият показател, който е лошо оценен от всички групи, е времето за чакане при посещение на здравото

заведение. При малцинствената група се откроява още един проблем – транспорт до здравното заведение, който е оценен като

лош от почти 70%.

Нивото на комуналните услуги в квартала, в който лицата живеят, като цяло също се определя като високо. Групите на

безработните и младежите определят като “по-лошо” цялостното състояние на ВиК мрежата, докато представителите на

малцинствената група поставят на последно място цялостното състояние на газоснабдяването.

Общ профил на

специфичните групи в

Пазарджик

Кратко представяне на резултатите за

специфичните групи в Пазарджик(2/4)
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Кратко представяне на резултатите за

гражданите на Пазарджик(3/4)

Резултати по тематични области

Състоянието на околната среда в рамките на квартала , в който живеят специфичните групи, се оценява като лошо от

преобладааща част от изследваните лица. Най-високо оценено е състоянието на парковете в града, а най-лошо състоянието на

междублоковите пространства,спорните пространства и съоръжения и детски площадки .

По отношението на условията в квартала, като цяло анкетираните лица поставят лоши оценки на почти всички от показателите. 

Добре оценено от всички представители на специфичните групи е наличието на улично осветление, докато като крайно

недостатъчни са оценени спортните зони, велосипедните алеи и детските площадки..

Групите на безработните и младежите оценяват високо качеството на следните предлагани услуги - водоснабдяване и

канализация, обществен транспорт и пътна инфраструктура, докато малцинствената група оценява високо единствено

сметосъбирането. Въпреки това, всички малцинствени групи оценяват високо промяната в предлаганите услуги през

последните 2-3 години. Интересен е фактът, че повечето от представителите не могат да дадат оценка на работата на

общинската администрация, което може би се дължи на липсата на проблеми, които могат да бъдат разрешени от тях. От друга

страна, невъзможността за оценка на газификацията може би се дължи на липсата на голям брой газифицирани домове.

Сред специфичните групи преобладава мнението , че като цяло положението в община Пазарджик се “променя в положителна

насока”. При малцинствената група се откроява желанието за реконструкция на здравната инфраструктура, тъй като основният

проблем при тях е транспорта до здравното заведение. Според всички групи, за да продължи общината да се развива в

правилната насока, тя трябва да привлече инвеститори.  Като други приоритетни дейности според тях трява да са:

Реконструкция на съществуващи неизползвани или неефективно използвани производствени зони;

Подобряване на парковете и зелените площи;

Подобряване на транспортната инфраструктура.

Общ профил на

специфичните групи в

Пазарджик
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Кратко представяне на резултатите за

гражданите на Пазарджик(4/4)

Резултати по тематични области

Полагането на грижи за младите хора в един град е от съществено значение за неговото бъдещо развитие като такъв.  Според

голяма част от младежите от първостепенна важност е да се осигурят по-добри условия на труд (74,7%). Освен по-добрите

условия на труд, може да се помисли върху изграждането на филиал на някои университет (51,1%),  изграждане на

допълнителни културни центрове (кина, театри, изложби), както и изграждане/реконструкция на спортни центрове.

Може да се каже, че идеята за изграждане и развитие на различни социални центрове и услуги има значителен потенциал сред

специфичните групи на Пазарджик. Тя се подкрепя от 86,5% от безработната група, 83,4%-младежите и 96% от малцинствената

група.В допълнение към това трябва да бъде споменат и фактът, че болшинството от хората демонстрират съгласие и

склонност да приемат изграждането и осигуряването на подобни центрове/услуги в близост до дома им. Услугите, които биха се

приели в най-голяма степен от жителите на града, са домашният социален патронаж, обществена трапезария, както и център

за социални услуги за деца и възрастни.

Общ профил на

специфичните групи в

Пазарджик
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Безработни граждани на Пазарджик

(n=100)
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Продължителност на местоживеенето
Безработни лица
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Населяван район на Пазарджик

В коя част на Пазарджик  живеете? (%)
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Пазарджик? (%)

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община Пазарджик
Безработни лица
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община

Пазарджик? (%)

Най-сериозни проблеми пред община Пазарджик

Безработни лица
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал

Безработни лица
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат

управляващите на община Пазарджик? (%)

Основен приоритет на общината

Безработни лица
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Оценка на транспортната инфраструктура

Безработни лица
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Оценка на комуналните услуги в квартала
Безработни лица
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Оценка на качеството на градската мобилност

Безработни лица
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Оценка на състоянието на околната среда в квартала
Безработни лица



53

Оценка на посещаваното здравно заведение

Безработни лица



54

Оценка на условията в квартала

Безработни лица



55

Удовлетвореност от качеството на градските услуги

Безработни лица



56

Динамика в качеството на градските услуги

Безработни лица
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По отношение на кои от следните услуги в Пазарджик трябва да се вземат най-спешни мерки? (%)

Приоритетни градски услуги

Безработни лица
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Оценка на развитието на общината

Безработни лица
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Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва да са с приоритет в развитието на

града? (%)

Приоритетни дейности в развитието на града

Безработни лица
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Кои от следните две-три неща според Вас трябва приоритетно да се направят специално за

младите хора в града? (%)

Грижа за младите

Безработни лица
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Отношение към социалните услуги/центрове (1/2)

Безработни лица
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Отношение към социалните услуги/центрове (2/2)

Безработни лица
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Нагласи на жителите на Пазарджик

Безработни лица



64

Демографски профил на безработните граждани на

Пазарджик
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Пол и възраст

Безработни лица



66

Образование

Безработни лица



67

Семейно положение

Безработни лица



68

Брой членове на домакинството

Безработни лица
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Брой лица под 18 години
Безработни лица



70

Материално положение

Безработни лица
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Общ месечен доход на домакинството

Безработни лица
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Младите хора (18-34 години) в Пазарджик

(n = 100)
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Продължителност на местоживеенето
Млади хора
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Населяван район на Пазарджик

В коя част на Пазарджик  живеете? (%)
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Пазарджик? (%)

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община Пазарджик
Млади хора



76

Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община

Пазарджик? (%)

Най-сериозни проблеми пред община Пазарджик

Млади хора
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал

Млади хора
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат

управляващите на община Пазарджик? (%)

Основен приоритет на общината

Млади хора
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Оценка на транспортната инфраструктура

Млади хора
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Оценка на комуналните услуги в квартала
Млади хора



81

Оценка на качеството на градската мобилност

Млади хора



82

Оценка на състоянието на околната среда в квартала
Млади хора



83

Оценка на посещаваното здравно заведение

Млади хора



84

Оценка на условията в квартала

Млади хора



85

Удовлетвореност от качеството на градските услуги

Млади хора



86

Динамика в качеството на градските услуги

Млади хора
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По отношение на кои от следните услуги в Пазарджик трябва да се вземат най-спешни мерки? (%)

Приоритетни градски услуги

Млади хора



88

Оценка на развитието на общината

Млади хора



89

Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва да са с приоритет в развитието на

града? (%)

Приоритетни дейности в развитието на града

Млади хора
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Кои от следните две-три неща според Вас трябва приоритетно да се направят специално за

младите хора в града? (%)

Грижа за младите

Млади хора
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Отношение към социалните услуги/центрове (1/2)

Млади хора



92

Отношение към социалните услуги/центрове (2/2)

Млади хора



93

Нагласи на жителите на Пазарджик

Млади хора



94

Демографски профил на младите граждани на

Пазарджик



95

Пол и възраст

Млади хора



96

Образование

Млади хора



97

Занятие

Млади хора



98

Семейно положение

Млади хора



99

Брой членове на домакинството

Млади хора



100

Брой лица под 18 години
Млади хора



101

Материално положение

Млади хора



102

Общ месечен доход на домакинството

Млади хора
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Профил на ромите живеещи в Пазарджик

(n=100)
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Продължителност на местоживеенето
Малцинствена група
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Населяван район на Пазарджик

В коя част на Пазарджик  живеете? (%)
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Пазарджик? (%)

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община Пазарджик
Малцинствена група
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община

Пазарджик? (%)

Най-сериозни проблеми пред община Пазарджик

Малцинствена група
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал

Малцинствена група



109

Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат

управляващите на община Пазарджик? (%)

Основен приоритет на общината

Малцинствена група
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Оценка на транспортната инфраструктура

Малцинствена група



111

Оценка на комуналните услуги в квартала
Малцинствена група



112

Оценка на качеството на градската мобилност

Малцинствена група



113

Оценка на състоянието на околната среда в квартала
Малцинствена група



114

Оценка на посещаваното здравно заведение

Малцинствена група



115

Оценка на условията в квартала

Малцинствена група



116

Удовлетвореност от качеството на градските услуги

Малцинствена група



117

Динамика в качеството на градските услуги

Малцинствена група



118

По отношение на кои от следните услуги в Пазарджик трябва да се вземат най-спешни мерки? (%)

Приоритетни градски услуги



119

Оценка на развитието на общината

Малцинствена група
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Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва да са с приоритет в развитието на

града? (%)

Приоритетни дейности в развитието на града



121

Кои от следните две-три неща според Вас трябва приоритетно да се направят специално за

младите хора в града? (%)

Грижа за младите

Малцинствена група
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Отношение към социалните услуги/центрове (1/2)

Малцинствена група



123

Отношение към социалните услуги/центрове (2/2)

Малцинствена група



124

Нагласи на жителите на Пазарджик

Малцинствена група



125

Демографски профил на ромите живеещи на

Пазарджик



126

Пол и възраст

Малцинствена група



127

Образование

Малцинствена група



128

Занятие

Малцинствена група



129

Семейно положение

Малцинствена група



130

Брой членове на домакинството

Малцинствена група



131

Брой лица под 18 години
Малцинствена група



132

Материално положение



133

Общ месечен доход на домакинството

Малцинствена група


