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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА  

ПИРО НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  
 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

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

и др. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др. 

6 мес., 1 год. 

и 

Към 

началото 
Към края 

Стратагическа цел 1. 

 Повишаване на 

конкурентноспособността на 

местната икономика, 

открояване на конкурентен 

местен потенциал, постигане 

на интелигентен и устойчив 

растеж, стимулиране на 

инвестициите в иновации, 

туризъм и селско стопанство. 
 

БВП на човек от населението в реално 

изражение 
лв. НСИ,ТСБ; ежегодно 

2020 г.-13 

510 лв. 

2027 г.-18 

000 лв. 

Чуждестранни преки инвестиции на глава 

от населението  
лв. НСИ,ТСБ; ежегодно 

2020 г.-779 

лв./човек 

2027г.-5 000 

лв. /човек 

Стратагическа цел 2.  

Съхраняване на човешкия 

потенциал, качествено 

образование, устойчива 

заетост, здравеопазване, 

култура, намаляване на 

социалните неравенства, 

равен достъп и подобряване 

качеството на публичните 

услуги за населението. 

   

Коефициент на безработица (15 – 64 

навършени години) 
% НСИ,ТСБ; ежегодно 2020 г.-5.9% 2027 г.-3% 
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Стратегическа цел 3. 

Опазване на природната и 

подобряване на селищната 

среда в съответствие със 

съвременните урбанистични и 

екологични изисквания, 

балансирано развитие на 

територията. 

  

Рехабилитирана/реконструирана пътна 

мрежа с регионално 

и местно значение  

км. НСИ,АПИ; ежегодно 2020 г.-0 км. 
2027 г.-20 

км. 

Изградена или рехабилитирана вътрешна 

водопроводна мрежа в населеното място 
км. НСИ, община; ежегодно 2020 г.-0 км. 

2027 г.-20 

км. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

 

Приоритет 1.1. Привличане на стратегически инвестиции в местната икономика.  

Мярка 1.1.2.: Повишаване  

конкурентоспособността 

чрез привличане и задържане 

на инвеститорите в 

секторите на растеж 

(преработваща 

промишленост, туризъм, 

горско и ловно стопанство), 

включително и чрез 

доизграждане и развитие на 

индустриалната зона на гр. 

Кричим.  

Предприятия, получаващи подкрепа; 

 
бр. Община Кричим ежегодно 30 

Мярка 1.1.3. Доизграждане и 

развитие на индустриалната 

зона на гр. Кричим, 

Изградена и благоустроена индустриална 

зона 
Бр.  Община Кричим  7 000 000 
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включително осигуряване на 

довеждаща и съпътстваща 

инфраструктура.  

Мярка 1.1.4. Подкрепа на 

предприемаческата 

активност за създаване на 

нови иновативни малки и 

средни предприятия. 

Стартиращи предприятия, които 

получават подкрепа 
бр. Община Кричим ежегодно 30 

Мярка 1.1.5. Насърчаване на 

предприемачеството сред 

уязвимите групи на пазара на 

труда, включително и 

социалното 

предприемачество за 

безработни лица, хора с 

увреждания и лица от групи в 

неравностойно положение; 

 

Предприятия, получаващи подкрепа  бр. Община Кричим ежегодно 10 

Мярка 1.1.6. Развитие на 

конкурентни сектори, 

базирани на местни ресурси – 

биологично земеделие и 

животновъдство, ВЕИ, 

дейности развивани на базата 

на наличните природни 

ресурси. 

Сектори получаващи подкрепа – 

биологично земеделие и животновъдство, 

ВЕИ, туризъм,  

Бр. Община Кричим ежегодно 15 

Мярка 1.1.7. Реконструкция 

на общинския пазар и 

изграждане на 

специализирани щандове, с 

цел създаване на условия аз 

реклама и реализация на 

местни стоки, биопродукти и 

производства. 

Реконструиран и реновиран общински 

пазар; 

Рекламно-информационни материали за 

популяризиране на местни стоки и услуги 

Бр. Община Кричим ежегодно 1 

 

 

Приоритет 1.2. Развитие на културно-исторически туризъм 
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Мярка 1.2.1. Подкрепа за 

изграждане на специализирана 

инфраструктура за 

оползотворяване на 

туристическите ресурси и 

развитието на различни 

видове туризъм, включително 

и транспортна 

инфраструктура до 

туристическите обекти;  

Изградена специализирана 

инфраструктура 
лв. Община Кричим; ежегодно 1 000 000,00 

Мярка 1.2.2. Подкрепа за 

интегриране на културно-

историческото наследство с 

тематични туристически 

маршрути (винени, 

религиозни, природно-

екологични и др.)  

Подкрепени инициативи 
бр. Община Кричим; ежегодно 15 

Мярка 1.2.4.  Подготовка и 

провеждане на събитията от 

културния календар и 

утвърждаването им като 

туристическа атракция. 

Проведени събития 
Бр. Община Кричим ежегодно 10 

Мярка 1.2.5. Проучване, 

съхранение и интерпретация 

на археологическото 

богатство на територията 

на общината. 

 

Проучени и съхранени обекти 
лв. Община Кричим ежегодно 50 000 

Мярка 1.2.7. Сътрудничество 

със съседни общини и 

включване на община Кричим 

в общи туристически 

маршрути. 

Реализирани партньорства 
Бр. Община Кричим ежегодно 4 
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Приоритет 1.3. Повишаване и адекватност на квалификацията на работната ръка 

Мярка 1.3.1. Подкрепа на 

предприятията за 

адаптиране на човешките 

ресурси в приоритетни 

отрасли, вкл. за заетост на 

„зелени” работни места. 

Реализирани курсове за професионално 

обучение 
бр. Частен бизнес; ежегодно 30 

Мярка 1.3.2. Предоставяне на 

услуги и гъвкаво обучение за 

насърчаване на ученето през 

целият живот и заетостта 

сред уязвими групи.  

Реализирани обучения по 

предприемачество, подготовка и 

управление на проекти 

бр. 

Община Кричим; 

Частен сектор / 

НПО; 

ежегодно  

Мярка 1.3.3. Подобряване на 

знанията и уменията на 

заети лица над 54 г. и 

подобряване на знанията и 

уменията на заети лица със 

средно и по-ниско 

образование. 

Реализирани обучения; 

Брой заети лица 
Бр. 

Община Кричим; 

Частен сектор / 

НПО; 

ежегодно 5 

Мярка 1.3.4. Насърчаване на 

младежката заетост 
Създаване на младежки организации Бр. 

Община Кричим; 

Частен сектор / 

НПО; 

  

 

 

Приоритет 2.1. Повишаване качеството на предоставяните здравни и социални услуги. 
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Мярка 2.1.1. Социално 

включване и равни 

възможности, подобряване на 

съществуващите социални 

услуги в общността и 

създаване на нови социални 

услуги  

Разкрити нови социални услуги 

Годишен брой на лицата, които използват 

други видове социални услуги 

 Община Кричим; ежегодно 150 

Мярка 2.1.3. Подкрепа за 

интеграция на 

маргинализирани общности 

чрез прилагане на модерни 

подходи за обучение и 

мотивация на младежи, 

обогатяване на формите на 

интеркултурното 

образование. 

Интеграция и мотивация на младежи Бр. 

Община Кричим; 

НПО; 

училищата 

ежегодно  

Мярка 2.1.4. Подобряване на 

общинската социална 

инфраструктура 

Доизграждане на комплекс за социални 

услуги 
Бр. Община Кричим  1 

 

 

Приоритет 2.2. Качествено образование за всеки. 

  

Мярка 2.2.1. Осигуряване на 

условия за равен достъп до 

качествено образование и 

обучение. 

Минимизиране броя на отпадналите от 

училище и задържането им в клас 
бр. 

Община Кричим; 

училищата 
ежегодно 7 

Мярка 2.2.2. Придобиване на 

образователни и 

професионални умения за 

пазара на труда. 

Годишен брой на децата, използващи 

подобрените условия 
бр. 

Община Кричим 

съвместно с 

училища; 

ежегодно  
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Мярка 2.2.5. Разширяването 

на дуалното обучение и 

увеличаване на 

възможностите за 

осъществяването му по 

различни професии, което да е 

съобразено с потребностите 

на бизнеса на общинско ниво  

Годишен брой на децата, използващи 

подобрените условия  бр. 

Община Кричим; 

НПО; 

училища 

ежегодно  

Мярка 2.2.6. Подкрепа за бърз 

преход от училище и 

безработица към работа и 

успешно включване в активен 

икономически живот, в т.ч. 

чрез стажове, чиракуване, 

професионално, неформално и 

самостоятелно обучение и 

придобиване на умения. 
 

Брой разкрити работни места; 

Брой стажове; 

Брой лица включени в активния 

икономически живот 

Бр. 

Община Кричим; 

Частен сектор / 

НПО; 

училища 

  

         

          

Приоритет 2.3. Повишено ниво на компетентност, мотивация и ангажираност на служителите. 

 

Мярка 2.3.1. Подобряване на 

квалификацията и 

компетентностите на 

служителите от 

общинската администрация, 

чрез участие в 

специализирани обучения. 

Надградени професионални компетенции 

и специализирани обучения 
бр. Община Кричим; ежегодно 15 

Мярка 2.3.2. Внедряване на 

система за оценка и развитие 

на човешките ресурси в 

общинска администрация. 

Въведена система Бр.  Община Кричим; ежегодно 1 
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Мярка 2.3.3. Разширяване 

обхвата на услуги прилагани 

по електронен път 

Допълнително въведени услуги, 

предоставяни по електронен път 
Бр. Община Кричим ежегодно 25 

Мярка 2.3.5. Усвояване на 

добри практики и подобряване 

на уменията за управление на 

проекти 

 

Брой проведени обучения Бр. Община Кричим ежегодно 5 

 

 

Приоритет 2.4. Подкрепа за културните институции. Достъп до спорт и услуги. 

  

Мярка 2.4.1. Опазване на 

паметниците на културното 

наследство, включително 

реставрация, консервация и 

социализация. 

Годишен брой реставрирани и 

консервирани паметници на културното 

наследство 

бр. Община Кричим; ежегодно 10 

Мярка 2.4.2. Поддръжка и 

превръщане на Читалището в 

притегателен център за 

обществеността. 

 

Основен ремонт на сградния фонд, 

подобрените условия за труд и 

читалищна самодейност 
бр. Община Кричим; ежегодно  

Мярка 2.4.3. Поддържане и 

обогатяване на културната 

инфраструктура – Общински 

младежки дом 

Основен ремонт на сградния фонд, 

подобрени условия за труд Бр. Община Кричим ежегодно  

Мярка 2.4.4. Подобряване на 

спортната инфраструктура 

и изграждане и 

възстановяване и поддържане 

на зони за обществен отдих и 

спорт. 

Брой новоизградени спортни площадки 

на открито и зони за отдих и брой 

ползватели 
бр. Община Кричим; ежегодно  
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Мярка 2.4.5. Поддържане на 

открити и закрити спортни 

площи за насърчаване на 

масовия спорт и 

провеждането на масови 

спортни събития. 

Брой проведени мероприятия 

Брой участници в мероприятията 
бр. 

Община Кричим; 

Спортни клубове; 

НПО; 

училища 

ежегодно  

Мярка 2.4.6. Утвърждаване на 

физическото възпитание и 

спорт като средство за 

здравословен начин на живот 

и превенция срещу 

негативните явления сред 

подрастващите. 

Брой ползватели  на подкрепяните 

дейности бр. 

Община Кричим; 

Спортни клубове; 

НПО; 

училища 

ежегодно 200 

 

 

Приоритет 3.1. Развитие на енергийната инфраструктура. Енергийна ефективност. 

 

Мярка 3.1.1. Насърчаване 

използването на енергията 

от възобновяеми източници. 
 

Годишен брой на лицата, които използват 

ВЕИ; 

 

бр. 

Община Кричим; 

Агенция за 

енергийна 

ефективнотст; 

Частен сектор 

ежегодно  

Мярка 3.1.2. Подобряване на 

енергийната ефективност на 

уличното осветление (УО), 

фасадното и парковото 

осветление. 

Годишен брой на лицата, ползватели на 

подобрената енергийна ефективност  бр. Община Кричим; ежегодно 8 500 

Мярка 3.1.3. Оптимизиране 

събирането и третирането 

на отпадъци и внедряване на 

съвременни технологии за 

разделно събиране, 

предварително третиране, 

Жители, обслужвани от съоръжения за 

рециклиране на отпадъци и малки 

системи за управление на отпадъци  

бр. Община Кричим; ежегодно 5 500 
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компостиране на 

биоразградимите отпадъци, с 

цел повишаване на 

количествата рециклирани 

отпадъци и стимулиране на 

повторната употреба. 

 

Мярка 3.1.4. Подкрепа за 

осигуряване на интегриран 

подход за фокусирано и 

координирано прилагане на 

мерки за енергийна 

ефективност в 

предприятията, частния и 

обществения сектор, въз 

основа на препоръки от 

енергиен одит (обследване за 

енергийна ефективност). 

Брой получатели на подкрепата 

Сгради с подобрена енергийна 

класификация (жилищни, частни 

нежилищни, обществени нежилищни) 

Бр. 

Община Кричим; 

Агенция за 

енергийна 

ефективност; 

Частен сектор 

ежегодно 5 

 

 

Приоритет 3.2. Интегрирано развитие, достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите и 

цифровизация 

 

Мярка 3.2.1. Подобряване на 

транспортната достъпност 

и свързаност. 

 

Дължина на новите и рехабилитирани 

общински пътища, получили подкрепа км. Община Кричим; ежегодно 10 

Мярка 3.2.2. Цифрова 

свързаност и 

телекомуникации. 

 

Домакинства с абонаменти за 

широколентов достъп до мрежа с 

много висок капацитет 

Предприятия с абонаменти за 

широколентов достъп до мрежа с 

много висок капацитет 

бр. Община Кричим; ежегодно 300 

Мярка 3.2.3. Интегрирано 

териториално развитие и 

подобряване на жизнената 

среда. 

Жители, които имат достъп до нова или 

модернизирана инфраструктура  бр. Община Кричим; ежегодно 3 000 
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Мярка 3.2.4. Изграждане на 

инфраструктурата 

обслужваща туризма. 

Туристи/посещения в подпомогнатите 

обекти бр. Община Кричим; ежегодно 10 000 

Мярка 3.2.6. Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската вътрешно-

улична инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с европейските 

изисквания 

Изградена и рехабилитирана общинска 

инфраструктура – улици, площади, 

паркинги и др. 
км 

Община Кричим 

 
ежегодно 10 

 

 

Приоритет 3.3. Чиста околна среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска. 

 

Мярка 3.3.1.  Опазване на 

околната среда и борба с 

климатичните промени. 

Почистване на корита на реки 

и изграждане на защитни 

съоръжения, изследване на 

последиците от промените в 

климата. 

 

Брой реализирани проекти бр. Община Кричим; ежегодно 5 

мярка 3.3.2.  Мерки за 

намаляване на замърсяването 

на въздуха от битовото 

отопление, транспорта и 

вторично запрашаване – 

преминаване към 

алтернативно отопление, 

ВЕИ, изграждане на зелени 

пояси и градски зони, 

почистване и измиване на 

улици и др. 

Жители, които се ползват от мерки по 

отношение на качеството на 

въздуха ; 

Жители използващи алтернативни 

източници; 

Изградени зелени пояси и градски зони 

бр. Община Кричим; ежегодно 8 500 
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Мярка 3.3.3. Превенция и 

управление на риска от 

наводнения и засушаване. 

Създаване на база данни за 

рискови зони, доизграждане на 

системи за ранно 

предупреждение за 

възникващи опасности от 

наводнения, пожари, 

активиране на свлачищни 

райони. 

 

Създадена база данни; 

Доизградени системи за ранно 

предупреждение; 

 Община Кричим; ежегодно  

Мярка 3.3.4. Изграждане на 

съоръжения за борба с 

ерозията, залесяване на 

обезлесени участъци, 

устойчиво използване на 

земите и други. 

 

Брой изградени защитни съоръжения; 

Площ на залесените участъци; 

Устойчиво биоземеделие 

 

Община Кричим; 

Частен 

сектор/земеделски 

производители 

ежегодно  

Мярка 3.3.5. Стратегическо 

планиране и изпълнение на 

политики в цялостната 

дейност на общината и 

нейната администрация. 

Брой разработени стратегически 

документи за планиране – ОУП, 

програми, стратегии и др. 

Бр. Община Кричим ежегодно 3 

Мярка 3.3.6. Провеждане на 

информационни кампании за 

актуалните проблеми по 

предотвратяване 

изменението на климата за 

положителния ефект от 

рециклирането на 

пластмасовите изделия и 

кръговата икономика. 

Брой проведени информационни 

кампании 
Бр. Община Кричим ежегодно 3 
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Мярка 3.3.7. Премахване на 

последиците от 

индустриални и битови 

замърсявания и тяхното 

ограничаване 

 

Закриване на сметище Бр. Община Кричим еднократно 1 

Мярка 3.3.8. Изграждане на 

специализирана 

инфраструктура 

обезпечаваща преработката 

на смет и отпадъци – 

сепарираща инсталация за 

битови отпадъци. 

Изградена сепарираща инсталация Бр.  Община Кричим еднократно 1 

 


