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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 2021-2027 г. НА  

ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ 

(Заб.1.: Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021–2027 г., към всяка стратегическа цел следва да бъде формулиран 

приоритет/и, а към всеки приоритет –мерки за изпълнение. Използваната номерация на приоритетите и мерките се базира на следната логична последователност:–

приоритет 1. –мярка 1.1.; приоритет 2. –мярка 2.1. и т.н.   Заб.2.: Съгласно цитираните по–горе Указания, не е задължително формулирането на индикатор за всяка отделна 

мярка. Липсата на индикатори за наблюдение и оценка към някои от предвидените мерки за реализация в ПИРО е с цел избягване на тяхното повтаряне с индикаторите за 

напредъка по отношение на приоритетите.) 

 

Индикатори за продукт 

Приоритет Мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Целева 

стойност 

Приоритет Описание на мярката Описание на индикатора 
хил. лв., бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта и 

др. 

1 год. и 

т.н. 
Към края на периода 

Приоритет 

1. 

Мярка 1.1: Насърчаване на 

предприемачеството и подкрепа 

за стартиращите предприятия; 

МСП, получаващи подкрепа чрез 

безвъзмездни средства; 

Стартиращи МСП, получили  финансова 

подкрепа; Нови предприятия. 

Брой 

 

Брой  

НСИ, 

Община 

,ИАМСП; 

2 

 

2 

15 

 

6 

Приоритет 

1. 

Мярка 1.2: Подобряване на 

съществуващия местен микро, 

малък и среден бизнес 

МСП, инвестиращи в развитие на уменията; 

Заинтересовани страни, участващи в 

опознаване на сферата на 

предприемачеството; повишен дял на хора с 

повишена квалификация. 

Брой 

 

Процент 

НСИ, 

Община; 

ИАМСП; 

Агенция по 

заетостта. 

1 6 

 

25% 

Приоритет 

1. 

Мярка 1.3: Повишаване 

инвестиционния интерес към 

общината 

Нови предприятия;  

Разширяване на МСП и на получаващи 

подкрепа чрез безвъзмездни средства; 

Снижаване броя на безработните. 

Брой 

 

Брой 

 

НСИ, 

Община; 

ИАМСП;        

Агенция по 

заетостта 

1 10 

 

150  

Приоритет 

1. 

Мярка 1.4: Насърчаване на 

кооперирането между местните 

предприятия чрез подпомагане на 

клъстерирането и 

предоставянето на подкрепа за 

МСП, инвестиращи в развитие на уменията; 

участници в клъстери и вериги. 
Брой  НСИ, 

Община; 

ИАМСП; 

2 5 



 

2 
 

веригите на доставките, особено в 

случаите на привличане на 

стратегически инвеститори 

Приоритет 

2 

Мярка 2.1: Преодоляването на 

технологичното изоставане и 

повишаване общата 

производителност 

МСП с повишена обща производителност; 

Предприятия, получаващи подкрепа чрез 

безвъзмездни средства. 

Предприятия, получаващи подкрепа чрез 

финансови инструменти . 

Повишено средно възнаграждение. 

Брой; 

 

% 

НСИ, 

Община; 

ИАМСП; 

3  

 

 

10 

4 

5 

42% 

Приоритет 

2 

Мярка 2.2: Внедряване на 

иновативни решения в 

земеделската практика и 

изграждане на подходяща 

инфраструктура 

МСП, които си сътрудничат с научно-

изследователски институции; 
Брой  НСИ, 

Община; 

ИАМСП; 

3  8 

Приоритет 

2 

Мярка 2.3: Инвестиции в 

пчеларството, както и в 

животновъдството и 

биологичното производството ч 

МСП, получаващи подкрепа чрез 

безвъзмездни средства; 
Брой НСИ, 

Община  

ИАМСП; 

2 5 

Приоритет 

2 

Мярка 2.4: Повишаване на 

конкурентоспособността на 

селскостопанския сектор 

професионално обучение и 

информационни дейности за 

заетите в селското стопанство ; 

МСП, които си сътрудничат с научно-

изследователски институции; 

Вложени инвестиции в инфраструктурата 

Брой 

Хил. лв. 

НСИ, 

Община Джебел;  

ИАМСП; 

3 3 

150 

Приоритет 

3. 

Мярка 3.1: Обновяване на 

междуселищната пътна 

инфраструктура 

Рехабилитирана основна част от 

нуждаещата се пътна инфраструктура 
Км. Община 2 30 

Приоритет 

3. 

Мярка 3.2: Проектиране и 

реконструкция на селищната 

улична инфраструктура, вкл. 

улично осветление 

Усвоени средства по мярката Хил. лв. НСИ, 

Община  

2 4000 

Приоритет 

3. 
Мярка 3.3: Реконструкция и 

доизграждане на водопроводната 

мрежа 

Намаляване загубите от водопреносната 

мрежа.  Инвестиции в нови 

водопроводи . 

Процент 

Хил. лв. 

НСИ, 

Община; 

 

2 20% 

2000 

Приоритет 

3. 

Мярка 3.4: 

Обновяване и доизграждане на 

сграден фонд публична/частна 

общинска и държавна 

собственост и жилищни сгради, в 

т.ч. мерки за енергийна 

ефективност 

Инвестиции в сградния фонд. 

Дял на обществените сгради с осъществени 

мерки за енергийна ефективност. 

Хил. лв. 

процент 

НСИ, 

Община; 

3 2000 

55 



 

3 
 

Приоритет 

3. Мярка 3.5: Изграждане на 

канализационни мрежи 

Изградена канализация в определени 

населени места – повишен дял на 

населението, ползващо канализация, спрямо 

2020 г. 

Процент на 

повишение 

НСИ, 

Община; 

 

4  40 

Приоритет 

3. 

Мярка 3.6: Изграждане на 

пречиствателни станции 

Реализирана оценка, изработен проект. брой Община; 

 

4  1 

Приоритет 

4. 

Мярка 4.1: Облагородяване на 

градската среда 

Инвестиции в благоустрояване, развитие на 

общинската инфраструктура и повишаване 

безопасността на гражданите. 

Хил. лв. НСИ, 

Община; 

 

2  1000 

Приоритет 

4. Мярка 4.2: Екология и управление 

на отпадъците 

Подобрена енергийна ефективност на 

сгради, осветление и др. 

Въведени нови технологии и станция за 

отпадъци – инвестиции. 

Ограничени и премахнати незаконни 

сметища. 

Процент 

Хил. Лв. 

Брой  

НСИ, 

Община; 

 

3 40 

400 

12 

Приоритет 

4. 

Мярка 4.3: Реконструкция на 

образователната и културната 

инфраструктури, в т.ч. мерки за 

енергийна ефективност 

Повишен капацитет на подкрепяната 

инфраструктура в областта на 

образованието; 

 Процент на 

обновени 

помещения и 

др. обекти 

Община; 

НСИ; 

МОН 

1  70% 

Приоритет 

4. 
Мярка 4.4: Подобряване на 

социалните и здравните услуги 

Вложени средства за повишаване 

капацитета на подкрепяната 

инфраструктура за здравни грижи и 

Капацитета на подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от жилищна);  

Осигурени с грижи хора с увреждания. 

1.Хил.лева 

 

 

2.Брой места 

НСИ, 

Община; 

МНЗ 

2 600 хил. лв. 

 

 

25 

Приоритет 

4. 

Мярка 4.5: Подобряване на 

възможностите за практикуване 

и развитие на спорта 

  Нови площадки за масов спорт. 

Реконструирани и модернизирани 

училищни спортни зали и площадки. 

Брой Община; 

 

2  9 

Приоритет 

4. 

Мярка 4.6: Изграждане на детски 

площадки 

 Изградени нови детски площадки.  Брой  Община; 

 

2  3 

Приоритет 

4. 

Мярка 7: Оптимално използване и 

развитие на човешките ресурси 

Учредена общинска фондация;  

инициирани обществени инициативи. 
Брой  Община; 

 

4  1 

11 



 

4 
 

Приоритет 

4. 

Мярка 4.8: Повишаване на 

мотивацията, подобряване на 

достъпа до образование и 

предоставяне на обучение 

отговарящо на съвременните 

изисквания 

Ремонт и подобряване на материалната база 

на образователната система. 

Преминали курсове за квалификация 

жители. 

Хил. лв.  

Брой  

НСИ, 

Община; 

 

  

2  

3000 

180 

Приоритет 

4. 

Мярка 4.9: Интеграция на 

уязвими и маргинализирани  

общности 

Предоставяне на услуги насочени към 

социалната интеграция на уязвими лица и 

лица от маргинализираните общности. 

 

Хил. лв. НСИ, 

Община; 

 

2 500 

Приоритет 

5. 

Мярка 5.1. Развитие на 

възможностите за алтернативен 

туризъм - селски, еко, кулинарен и 

културен туризъм; 

Включени местни територии и отделни 

обекти в регионални туристически 

продукти; 

Брой  НСИ, 

Община; 

 

2 2 

10 

Приоритет 

5. 

Мярка 5.2 Възстановяване и 

опазване на културно - 

историческото наследство; 

Осъществени инвестиции в реставрация, 

консервация и социализация; 

Изграждане на съпътстваща 

инфраструктура на значими археологически 

и природни обекти . Маркетинг на 

дестинациите. 

Хил. лв НСИ, 

Община; 

 

3 600 

Приоритет 

5. 

Мярка 5.3. Реконструкция и 

обновяване на обществени сгради 

и обекти с историческо и 

културно значение; 

Обновени сгради и обекти с културно и 

религиозно значение 
Брой НСИ, 

Община 

 

3 6 

Приоритет 

5. 

Мярка 5.4. Запазване на 

културните традиции, чрез 

разнообразяване на проявите в 

културния календар на 

общината; 

Развити традиционни празници;   

стартиране на нов празник в културния 

календар 

Брой  община 2  2 

1 

Приоритет 

5. 

Мярка 5.5. Развитие на туризма 

като индустрия, базирана на 

специфичните местни ресурси, 

природни и културни 

забележителности. 

Проучени, разкрити и социализирани 

НКЦ; Обновяване и развитие на 

туристическата инфраструктура; 

подобряване информираността, изграждане 

еко-пътеки и др. 

Хил. лв. НСИ, 

Община; 

ИАМСП; 

НИНКН; 

 

2 2000 

Приоритет 

6. 

Мярка 6.1: Повишаване на 

административния капацитет, 

подобряване на електронното 

управление в общината и 

Повишена дигитализация на услугите, 

повишена квалификация на служители и 

граждани.  

Процент НСИ, 

Община  

 

2 40 



 

5 
 

системата за квалификация на 

служителите от общинската 

администрация; 

Приоритет 

6. 

Мярка 6.2: Насърчаване на 

междуобщинското 

сътрудничество и европейското 

партньорство 

Развити отношения на партньорство с други 

наши и европейски общини.  
Брой НСИ, 

Община; 

 

2 6 

Приоритет 

6. 

Мярка 6.3. Пряко участие, 

ангажираност и овластяване на 

жителите на общината, за 

повишаване на тяхната подкрепа 

при осъществяване на общински 

политики. 

Развитие на практики и модели за добро 

управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията.  

Решения по важни за общината въпроси, 

взети с помощта на Гражданко жури; 

Брой Община Джебел; 

 

2 1  

5 

 

 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Описание на стратегическата цел Описание на индикатора 
хил. лв., бр., % 

и др. 
НСИ, Общината, Агенция за 

МСП, АЗ; 

1 год. и 

т.н. 

Към началото  

на периода 

Към края 

на периода 

СЦ.1.: ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА 

ИКОНОМИКА, КОЯТО ДА 

ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО. 

Намалена безработица в общината 

Увеличен дял МСП, получили 

финансова подкрепа; 

Повишен дял стартиращи МСП, 

получили  финансова подкрепа; 

МСП, въвеждащи иновация на 

равнището на предприятието през 

периода 2021-2027 г.; 

Повишен дял потребители на нови 

цифрови продукти, услуги и 

приложения; 

Служители на МСП, които са 

преминали продължаващо 

 % 

% 

 

% 

 

Брой 

 

% 

 

            

Ръст в % 

ИСУН; 

НСИ; 

Община  

Агенция за МСП; 

Агенция по 

заетостта; 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

28% 

60% 

 

60 

 

7 

 

100 

 

 

200 



 

6 
 

професионално образование и 

обучение (продължаващо ПОО); 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СЪВРЕМЕННА И 

КАЧЕСТВЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, 

БЛАГОУСТРОЕНА ЖИЗНЕНА 

СРЕДА И КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Лица с подобрен достъп до качествени 

здравни услуги; 

Намалена смъртност – относителен 

дял  

Повишен брой на лицата, които 

използват общинските  заведения за 

социални грижи; 

Повишен дял на населението с висше 

и средно образование; 

Увеличен дял на жителите, ползващи 

съвременна инфраструктура. 

Брой 

 

Процент 

 

Брой 

 

Процент 

 

Процент  

НСИ; 

Община  

Агенция за МСП; 

 

Агенция по 

заетостта; 

Агенция за 

социално 

подпомагане; 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

- 

 

- 

 

- 

 

37 % 

 

- 

3000 

 

7 % 

 

100 

 

45 % 

 

30% 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И 

ОПАЗВАНЕ И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ДАДЕНОСТИ 

 

Повишен дял на обекти, сгради и 

жилища с подобрена енергийни 

характеристики; 

Повишен туристопоток и приходи от 

туризма в общината;   

Популяризирани културно-

исторически дадености 

 

% 

 

% 

 

Брой 

 

НСИ; 

Община  

Агенция за МСП; 

АУЕР; 

 

2 

 

3 

 

            3 

 

- 

 

- 

 

1 

 

70% 

 

150% 

 

4 

 


