
Приложение 2

Индикатор Междинна  стойност Целева стойност

(въздействие/резултат) БС + 4 г. БС+7 г.

Новосформирани клъстери, кооперации, 

сдружения на производители

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 2 4

Произведена продукция хил. лв. НСИ годишно

105 540

108 692 109 692

Специфична цел 1.2.Подкрепа за 

подобряване на бизнес средата и 

повишаване на 

конкурентоспособността на малкия и 

среден бизнес 

Приходи от дейността на МСП хил. лв НСИ годишно 152 612 162 612 182 261

Специфична цел 1.3.Развитие на 

местната икономика чрез осигуряване 

на транс-гранично, транс-национално 

и европейско сътрудничество

Новопривлечени чуждестранни инвестиции хил. лв. НСИ годишно Н/П 4 000 12 000

Подкрепени предприятия в традиционни 

отрасли

брой ИСАК, ИСУН, 

ОБА

годишно Н/П 3 5

Създадени творчески работилници и 

интерактивни експозиции за стимулиране на 

занаятите

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 0 3

Новосъздадени кооперации/ клъстери брой ИСАК, ОБА годишно Н/П 1 2

Нови бази за култивирано отглеждане на 

билки, плодове и зеленчуци 

брой ОБА годишно Н/П 1 2

Привлечени инвеститори брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 3 6

Проведени проучвания сред потенциални 

инвеститори

брой ОБА 1 път 

годишно

Н/П 6 10

Изготвен инвеститорски профил брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 1

Разработени маркетингови стратегии за 

популяризиране на местните бизнес условия

брой ОБА 1 път 

годишно

Н/П 1 1

Проведени събития с представители на частния 

сектор

брой ОБА 1 път 

годишно

Н/П 4 7

Мярка 1.1.1. Стимулиране развитието, 

разширяването и популяризирането 

на традиционни стопански дейности 

при използване на местни ресурси

Базова стойност (БС)*

Стратегическа цел 1: Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните предимства и местния потенциал

/индикатори за въздействие/

Специфична цел 1.1. Балансирано 

развитие на традиционни отрасли и 

насърчаване на сътрудничеството 

между производителите

/индикатори за резултат/

Матрица на индикаторите за наблюдение и въздействие на Общинския план за развитие на община Девин 2014-2020

Специфична цел, Мярка Мярка
Източник на 

информация

Период на 

отчитане

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на местните икономически дейности за подобряване на жизнения стандарт, постигане на устойчивата заетост и по-високи доходи на 

Мярка 1.1.2. Насърчаване 

сдружаването на местни 

производители

Мярка 1.2.1. Привличане на 

стратегически инвестиции



Подкрепени МСП брой ИСУН годишно Н/П 10 20

Разработени/внедрени системи за управление 

на качеството и др.

брой ОБА 2 пъти в 

периода

Н/П 3 6

Въведени нови общински услуги към бизнеса брой ОБА 1 път 

годишно

Н/П 2 4

Новосъздадени МСП брой ИСУН годишно 446 456 466

Проведени обучения за придобиване на 

управленски и бизнес умения

брой ОБА 1 път 

годишно

Н/П 10 20

Изпълнени транс-гранични, европейски и транс-

национални икономически проекти

брой ИСУН 2 пъти в 

годината

2 4 6

Създадени виртуали портали за осъществяване 

на икономически инициативи

брой ОБА 1 път в 

периода

Н/П 1 1

Изготвени икономически анализи брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 4 7

Проведени информационни борси и бизнес 

форуми 

брой ОБА годишно 1 4 7

Ръст на относителния дял на приходите от 

туризма в нетните приходи от продажби

% НСИ годишно 3% 4% 5,5%

Удовлетвореност на потребителите (чрез 

анкетни проучвания за качеството на 

предлагания ТП - обслужване, чистота, 

атракции, храна и др.) 

% ОбА, бизнес годишно Н/П 75% 85%

Реализирани туристически нощувки брой ОбА, НСИ годишно 62 141 75 500 100 000

Проведени  форуми по проблемите на туризма 

с партньори туроператори, НПО, бизнес, ОА, 

медии

брой ОБА годишно Н/П 4 7

Увеличен дял на туристите, практикували 

различните форми на туризъм (еко, селски, 

СПА, културен и др), включително и 

комбинации от тях - за резултат

% ОбА, данни 

анкетни 

проучвания

годишно Н/П еко - 50%; 

СПА - 30%;

селски - 50%; 

конен - 15%; 

велосипеден - 10%;

спелео - 10%; 

културен - 15%; 

събитиен - 10%; 

ловен - 15%; 

риболовен - 20%

еко - 55%; 

СПА - 40%;

селски - 55%;

конен - 15%; 

велосипеден - 15%; 

спелео - 15%; 

културен - 20%; 

събитиен - 15%; 

ловен - 15%; 

риболовен - 20%

Ръст на обема на специализираната 

туристическа инфраструктура /къмпинги, алеи, 

кейове, спортни площадки, пътеки и др./

% ОбА годишно Н/П 25% 30%

Нови обекти за културен туризъм, включени в 

предлагането

брой ОбА годишно Н/П 4 6

Специфична цел 2.1.Балансирано 

развитие на туристическия продукт по 

цялата верига на туристическото 

обслужване

Специфична цел 2.2.Насърчаване 

устойчивото развитие на 

разнообразни форми на туризъм

Стратегическа цел 2: Насърчаване на културното и туристическото развитие на базата на принципите за устойчиво местно развитие

Мярка 1.3.1. Стимулиране транс-

граничното, европейско и транс-

национално икономиеско 

сътрудничество

/индикатори за въздействие/

Мярка 1.2.2. Подкрепа за местния 

малък и среден бизнес

Мярка 1.2.3. Насърчаване на 

предприемачеството, стартиране и 

развитие на икономически дейности в 

нови МСП



Новоизградени туристически 

атракции/заведения

брой НСИ, ОБА годишно Н/П 3 5

Нови места за настаняване в гр. Девин и в 

селата с туристически потенциал

брой  НСИ, ОБА годишно Н/П 8 14

Дял на персонала, преминал обучение за 

повишаване на квалификацията, ключови 

компетентности, език, компютърни умения и 

др.

% ОбА, бизнес, 

НПО

годишно Н/П 50% 70%

Разработени основни туристически продукти брой ОбА, бизнес, 

НПО

годишно Н/П 6 6

Разработени комбинирани туристически 

продукти

брой ОбА, бизнес, 

НПО

годишно Н/П 10 12

Разработени анимиращи беседи и програми Брой ОбА, бизнес, 

НПО

годишно Н/П 10 12

Провеждени обучения за заетите в сферата на 

културата

брой ОбА, бизнес, 

НПО

годишно Н/П 4 7

Новосъздадени туристически и еко-пътеки брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 4 7

Реконструирани съществуващи съоръжения 

(тур. атракции и инфраструктура)

брой ОБА годишно Н/П 5 8

Построени нови туристически и 

инфраструктурни съоръжения

брой ОБА годишно Н/П 4 7

Изградени туристически/посетителски 

центрове

брой ОБА годишно Н/П 1 1

Консервирани/експонирани културно-

исторически обекти

брой ОБА годишно Н/П 3 5

Разработени опознавателни маршрути брой ОБА, НПО, 

бизнес

годишно Н/П 2 4

Поставени информационни табели брой ОБА, НПО, 

бизнес

годишно Н/П 8 16

Национални  културни мероприятия (конкурси, 

фестивали и др.)

брой ОБА годишно 1 5 8

Международни културни мероприятия 

(конкурси, фестивали и др.)

брой ОБА годишно Н/П 4 7

Разработени маркетингови стратегии за 

развитие на туризма

брой ОБА 1 път за 

периода

Н/П 1 1

Рекмани дейности за популяризиране на 

община Девин като туристически център

брой ОБА 1 път 

годишно

1 4 7

Разработени маркетингови стратегии за 

развитие на туризма

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 2

Туристически изложения, на които е 

представена община Девин самостоятелно и в 

партньорство

брой ОА годишно самостоятелно - Н/П; 

в партньорство - 6

самостоятелно - 4; 

в партньорство - 16

самостоятелно - 7; 

в партньорство - 28

Реализирани рекламни кампании за 

популяризиране на община Девин като 

туристически център

брой ОБА годишно Н/П 4 7

Мярка 2.1.1.Създаване трайно 

конкурентно предимство пред 

общини със сходни природни 

дадености чрез разработване на 

отличителен туристически продукт

Мярка 2.2.2. Популяризиране на 

природни и културно-исторически 

ценности

Стратегическа цел 3: Намаляване броя на застрашените от бедност и социално изключване

/индикатори за въъздействие/

Мярка 2.3.1.Комплексно 

маркетингово представяне и реклама 

на общината

Специфична цел 3.1.Осигуряване на 

повече възможности за равен достъп 

до образование и повишаване на 

образователното равнище на 

населението

Приоритет 2: Ефективно използване на местния природен и културен потенциал за устойчиво развитие на туризма и постигане на продуктово разнообразие

/индикатори за резултат/

Мярка 2.2.1.Подкрепа за развитието 

на различни видове туризъм и 

туристически атракции

Специфична цел 2.3.Създаване на 

условия за привличане на 

стратегически инвеститори в сектор 

туризъм



Хора интегрирани в обществото брой ОБА, Центрове, 

предоставящии 

социални 

услуги

годишно Н/П 50 100

Процентно изменение на обхванатите 

потребители на социални, здравни и 

образователни услуги по целеви групи 

% ОБА годишно Н/П 15% 30%

Процент лица, ползвали еднократно 

краткосрочно услуги, за които е възникнала 

потребност от дългосрочни социални услуги

% ОБА годишно Н/П 10% 5%

Коефициент на безработица % НСИ, ТСБ-Девин годишно 29,70% 25% 20%

Коефициент на заетост на населението 20 - 64 

години

% НСИ, ТСБ-Девин годишно 63,4% 67,5% 70,0%

Специфична цел 3.4. Оказване помощ 

и подкрепа на етническите 

малцинства за социално включване

Лица от етническите малцинства с осигурена 

трудова заетост 

брой ОБА годишно Н/П 100 200

Мярка 3.1.1.Създаване на условия за 

достъп до по-качествено образование, 

вкл. на маргинализирани групи

Реализирани проекти и програми за 

подобряване качеството и създаване  на 

условия за достъп до образование

брой ИСУН, ОБА годишно Н/П 2 4

Мярка 3.1.2.Намаляване броя на 

учениците преждевременно 

напускащи училище

Реализирани програми и проекти за 

предотвратяване ранното напускане на 

училище и осигуряване на превенции срещу 

отпадането на ученици

брой ИСУН годишно Н/П 2 4

Внедрени системи за анализиране на 

потребностите на пазара на труда

брой ОБА 1 път в 

периода

Н/П 1 1

Въведени програми за ранно професионално 

ориентиране и консултиране

брой ОБА, 

Образователни 

институции

2 пъти в 

периода

Н/П 1 2

Преминали през програми за ранно 

професионално ориентиране и консултиране

брой ОБА, 

Образователни 

институции

2 пъти в 

периода

Н/П 100 200

Разработени стратегии за учене през целия 

живот

брой ОБА 2 пъти в 

периода

Н/П 1 2

Реализирани проекти за предоставяне на 

обучения на служители, заети в сферата на 

труда, здравеопазването и образованието

брой ОБА, Социални, 

здравни и 

образователни 

институции

2 пъти в 

периода

Н/П 3 6

Лица в сферата на труда, здравеопазваето, 

социалните услиги, посетили обучения

брой ОБА, Социални, 

здравни и 

образователни 

институции

2 пъти в 

периода

Н/П 100 200

Модернизирани/изградени нови спортни 

съоръжения

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 2 4

Рехабилитирани образователи заведения

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода

1 2 5

Благоустроени културни, религиозни  и други 

домове

брой  ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 3 6

Разработена програма за развитие на 

образователната инфраструктура

брой  ОБА 1 път за 

периода

Н/П 1 1

Мярка 3.1.3.Насърчаване обучението 

и развитието през целия живот

Специфична цел 3.2.Осигуряване на 

висококачествени и разнообразни 

социални, здравни и образователни 

услуги

Специфична цел 3.3.Противодействие 

и превенция на отпадането от пазара 

на труда

Приоритет 3: Повишаване качеството на човешките ресурси и насърчаване на социалното включване, равнището на заетост и доходи в община Девин

Мярка 3.2.1.Модернизация и 

технологично обновление на базите 

на образователни и спортни 

институции и юридически лица с 

нестопанска цел

/индикатори за резултат/



Разработена антикризисна стратегия в областта 

на здравеопазването

брой ИСУН 1 път 

годишно

Н/П 1 1

Проведени обучения на управленските кадри в 

МБАЛ-Девин

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 2

Изграден балнеологичен център брой ИСУН, ОБА 1 път 

годишно

Н/П 1 1

Реализирани проекти за модернизиране на 

оборудването в МБАЛ-Девин

брой ОБА, МБАЛ-

Девин

2 пъти за 

периода

Н/П 1 1

Организирани срещи между местната власт, 

здравните заедения и НПО

брой  ОБА, здравни, 

образователни 

институции, 

НПО

1 път 

годишно

Н/П 4 7

Нововъведени социални услуги брой ИСУН 2 пъти за 

периода

Н/П 1 4

Развити социални услуги брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода

4 6 7

Обучени педагогически кадри за работа с деца 

с увреждания

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 15 25

Формирани извънкласни занимания брой ИСУН, ОБА 1 път 

годишно

Н/П 2 6

Подобрена инфраструктура на центрове, 

предоставящи социални услуги

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 2 4

Консултации по трудово и осигуртително 

правни въпроси

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 10 20

Реализирани проекти/инициативи/обучения за 

осигуряване на условия за превенция на 

отпадането от пазара на труда

брой ОБА, ИСУН годишно 3 2 4

Мярка 3.3.2.Подобряване на 

условията на труд на работното място

Подкрепени общински предприятия за 

подобрени условия на труд на работното място

брой ИСУН годишно Н/П 2 4

Реализирани проекти за интеграция на 

маргинализирани групи

брой ОБА, ИСУН годишно Н/П 2 4

Интегрирани представители на 

малцинствените групи

брой  ОБА годишно Н/П 30 60

Дял на населението в общината с подобрен 

транспортен достъп до други населени места

% ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 15% 25%

Увеличение дела на употреба на ВЕИ % НСИ, ОБА  2 пъти в 

периода

Н/П 5% 10%

Дял на населението в общината с подобрено 

водоснабдяване

% ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 73% 80%

Дял на населението в общината с подобрена 

канализация

% ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 73% 80%

Жители обхванати от система за разделно 

събиране и оползотворяване на отпадъците 

% ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 50% 100%

Дял на населението в общината, обхванато от 

система за сметосъбиране и сметоизвозване 

% ОБА 2 пъти за 

периода

100% 100% 100%

Дял на населението в общината, ползващо се 

от мерки за защита от бедствия

% ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 50% 100%

Специфична цел 4.3.Интегрирано 

пространствено развитие на 

територията

Дял на населението в общината с подобрено 

качество на среда и живот в селата и града

% ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 50% 70%

Мярка 3.2.2.Повишаване на 

управленския, инфраструктурния и 

технологичен капацитет на 

здравеопазването

Мярка 3.3.1.Ефективна превенция 

срещу отпадането от пазара на труда

Специфична цел 4.2.Изграждане и 

модернизация на мрежите на 

екологичната инфраструктура – 

водопроводни и канализационни 

мрежи и съоръжения и съоръжения за 

третиране на отпадъци

Стратегическа цел 4: Подобряване инфраструктурата и свързаността между населените места и опазване на околната среда

/индикатори за въздействие/

Специфична цел 4.1.Изграждане и 

модернизиране на техническа 

инфраструктура в съответствие с 

европейските стандарти

Мярка 3.2.3.Развитие на социалните 

услуги и свързаната с тях 

инфраструктура

Мярка 3.4.1.Интеграция на 

маргинализирани групи 



Изградени/реконструирани пътища брой ОБА 2 пъти за 

периода

5 9 13

Изготвена маршрутна мрежа до отдалечени 

туристически дестинации

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 1

Изградено съоръжение за производство и 

използване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници

брой ОБА, ИСУН 2 пъти за 

периода

0 0 1

Подобрена енергийна ефективност на 

публични сгради и жилищен сектор брой ОБА

2 пъти в 

периода

1 5 10

Реализирани дейности за 

реконструкция/изграждане ВиК мрежи

брой ОБА 2 пъти в 

периода

9 19 29

Изградени/реконструирани ПСОВ брой ОБА, ИСУН 0 0 1

Изграден център за предварително третиране 

и повторна употреба на битови отпадъци

брой ОБА 2 пъти за 

периода

0 1 1

Изградена инсталация за оползотворяване на 

биогаз/система за разделно събиране на 

отпадъци

брой ОБА 3 пъти в 

периода

0 0 1

Реализирани дейности, насочени към 

превенция на природни бедствия

брой ОБА годишно 37 40 50

Обучени представители на доброволни 

формирования за справяне с природни 

бедствия

ОБА 2 пъти в 

периода

Н/П 15 30

Изработен план за превенция от природни 

бедствия

брой ОБА годишно Н/П 1 1

Реализирани проекти за управление на 

защитени зони по Натура 2000

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 2 4

Съхранени местообитания и видове брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 2

Подобрени горски и земеделск и масиви брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 2

Разработени общи/подробни устройствени 

планове

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 1

Въведена ГИС система брой 1 път за 

ппериода

Н/П 1 1

Изработена концепция за пространствено 

развитие

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 1

Мярка 4.3.2.Подобряване на модела 

на градско и селско развитие в 

общината

Възстановени зони с потенциал за 

икономическо развитие

брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 2 3

Мярка 4.2.1.Изграждане и 

реконструкция на пречиствателни 

станции за питейни и отпадъчни води, 

Мярка 4.2.2.Подобряване на 

инфраструктурата и технологиите за 

третиране на отпадъци

Мярка 4.2.4.Опазване и 

възстановяване на природното 

наследство и биологичното 

разнообразие

Мярка 4.1.2.Развитие на енергийната 

ефективност и технологии и 

използване на възобновяеми 

енергийни източници

Мярка 4.3.1.Подобряване 

съгласуваността между устройствено и 

стратегическо планиране на 

територията

Мярка 4.2.3.Управление на риска от 

природни бедствия и аварии

/индикатори за резултат/

Мярка 4.1.1.Изграждане на 

подходяща транспортна 

инфраструктура (вкл. до 

туристическите обекти)

Приоритет 4: Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда



Специфична цел 5.1.Подобряване 

капацитета на Общинска 

администрация за прилагане на 

политики за местно развитие

Реализирани местни програми и проекти брой ОБА 1 път за 

периода

Н/П  >2  >5

Специфична цел 5.2.Осигуряване 

достъп на гражданите до по-

качествени обществени и 

административни услуги и постигане 

на по-висока публичност и 

информираност

Дял населението на общината, ползващо се от 

подобрени административни услуги

% ОБА годишно Н/П 50% 75%

Специфична цел 5.3. Развитие на 

сътрудничество със социално-

икономическите партньори

Участници (община, НПО, бизнес и др.), 

въвлечени в изпълнението на на местни 

проекти

брой ОБА годишно Н/П  >4  >6

Въведени механизми за управление на 

кариерата в ОА

брой ОБА 2 пъти в 

периода

Н/П 1 1

Служители с повишени професионални знания 

и умения

брой ИСУН, ОБА годишно Н/П 20 30

Проведени обучения брой ИСУН, ОБА годишно Н/П 2 3

Мобилни групи, предоставящи 

административни услуги на представители на 

уязвимите групи

брой ОБА годишно 0 1 2

Увеличение на изпълнението на местни 

приходи спрямо планираните

лв. ОБА годишно Н/П 5% 7%

Оптимизирани процедури, свързани с 

предоставянето на услуги за граждани и 

бизнеса

брой ОБА годишно Н/П 2 3

Стратегическа цел 5: Въвеждане на принципите за добро управление в полза на местната общност

/индикатори за въздействие/

Мярка 5.1.1.Повишаване на 

професионалните и ключови 

компетенции на служителите от 

общинската администрация

Мярка 5.2.1.Намаляване на 

административната тежест за бизнеса 

и населението и оптимално 

изразходване на финансовите ресурси

Приоритет 5: Постигане на ефективно и ефикасно местно самоуправление с широко гражданско участие

/индикатори за резултат/



Изграден единен център а съхранение на 

данни и предоставянне на административни 

услуги

брой ОБА годишно Н/П 1 1

Въведена онлайн система за помощ при 

ползване на е-услуги

брой ОБА годишно Н/П 1 1

Изградени мрежи за решаване на местни 

проблеми 

брой ОБА годишно Н/П 2 4

Проведени събития от страна на местната власт 

за консултиране на заинтересованите страни

брой ОБА годишно 2 6 12

Изградени временни/постоянно действащи 

органи за взаимодействие между ОС, ОА и 

граждански организации

брой ОБА годишно 0 1 1

Проведени обучения за прилагане подходите 

Лидер, ВОМР и ИТИ

брой ОБА 2 пъти за 

периода

0 2 3

Проведени обучения на служители от ОА за 

реализиране на ПЧП

брой ОБА, ИСУН 2 пъти за 

периода

Н/П 1 1

Реализирани ПЧП брой ОБА 2 пъти за 

периода

Н/П 1 2

Мярка 5.3.3.Насърчаване на 

сътрудничеството с други общности и 

региони в страната и ЕС

Реализирани проекти за разширяване на 

сътрудничеството и насърчаване на 

икономическия, социален и културен обмен с 

други общности и региони

брой ОБА, ИСУН 2 пъти за 

периода

3 4 7

Мярка 5.3.2.Развитие на публично-

частни партньорства

 


Мярка 5.2.2.Инвестиции в ИТ 

инфраструктура и прилагане на 

електронно управление

Мярка 5.3.1.Развитие на механизмите 

за включване на социално-

икономическите партньори в 

прилагането на местните политики

* Използвана е базовата стойност за последната година, за която има налични данни.


