
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ 

Оценката на изпълнението на Общинския план за развитие на община Вършец ще се 

базира на следните качествени критерии: 

- Доколко е мобилизиран и оползотворен собствения потенциал на общината (за 

постигане на икономическо сближаване); 

- Доколко е подобрен жизнения стандарт в общината (за постигане на социално 

сближаване); 

- Доколко ефективно е сътрудничеството с останалите общини и региони за 

развитие на транспортна, екологична и бизнес инфраструктура (за постигане на 

пространствено сближаване); 

- Доколко адекватен е институционалния капацитет за провеждане на политика за 

развитие; 

- Интегриране на глобалните екологични цели в процеса на планиране; 

 

Така формулираните критерии са свързани с разработване на система от количествени 

критерии – индикатори. Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Вършец, цели отчитане на напредъка и степента 

на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики, както и въздействието на Плана върху местната общност. 

Проследяването на индикаторите дава информация за промените в социално-

икономическото състояние на общината, както и за промените в развитието на общината 

по основни приоритети и мерки, в т.ч. за реализираните проекти. 

За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки 

индикатор е изготвена матрица на индикаторите. Посочени са мерните единици, в които 

ще се измерва съответния индикатор, източниците на информация, периодичността на 

събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от 

индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 

периода на действие на Общинския план за развитие (по експертна оценка). 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка 

на изпълнението на Общинския план за развитие на община Вършец са взети предвид 

общите индикатори в областта на регионалната политика за постигане на растеж и 

заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г., както и 
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индикаторите, с които се отчита приносът на България към Стратегия „Европа 2020” на 

ЕС. 

Изборът на индикаторите е съобразен със следните общи изисквания: 

- конкретни и ясни за разбиране индикатори, лесни за обобщаване на специфична 

информация; 

- измерими индикатори, за които съществуват методи и инструменти за измерване на 

стойностите им; 

- достъпни индикатори, за които има информационно осигуряване от надеждни 

източници; 

- адекватни индикатори, обосновани и подходящи по отношение на целите и 

приоритетите за развитие на района; 

- обвързани с времето индикатори на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на оценка на 

постигането на целите на плана. 
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Таблица 21. Индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Вършец 

Приоритет Индикатор Мярка Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Оползотворяване 

на местния 

туристически 

потенциал 

Нарастване на средствата за 

подслон и местата за 

настаняване  

% НСИ, ТИЦ Годишно n/a 10% 

Нарастване на броя на 

туристите 

% НСИ, ТИЦ Годишно n/a 35% 

Нарастване на приходите от 

нощувки в средствата за 

подслон и местата за 

настаняване 

% НСИ Годишно n/a 25% 

Участия в туристически борси 

и изложения 

бр. ТИЦ, 

община 

Вършец 

Годишно 3 6 

2. Повишаване на 

инвестиционната 

атрактивност на 

общината и подкрепа 

за местния бизнес и 

иновациите. 

Увеличаване на приходите от 

дейността на микро, малките 

и средните нефинансови 

предприятия 

% НСИ Годишно n/a 25% 

Увеличаване на преките 

чуждестранни инвестиции в 

нефинансовите предприятия 

% НСИ Годишно n/a 15% 

Модернизирани и бр. НСИ, ИСУН Годишно 0 10 
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технологично обновени 

предприятия 

Увеличение на инвестициите 

в ДМА 

% НСИ Годишно n/a 30% 

Реализирани проекти за 

подкрепа на стартиращи 

предприятия 

бр. ИСУН Годишно n/a 8 

Увеличение на относителния 

дял на заетите лица в микро, 

малките и средни 

предприятия спрямо общия 

брой на заетите лица на 

възраст 15 и повече години в 

общината 

% НСИ, Бюро 

по труда 

Годишно n/a 15% 

Новосъздадени бизнесзони бр. община 

Вършец 

Годишно 0 1 

Новосъздадени клъстери бр. община 

Вършец 

Годишно 0 1 

3. Развитие на 

конкурентоспособен 

аграрен сектор. 

Увеличаване площта на 

обработваемите земи (% от 

общия обем обработваема 

площ) 

% община 

Вършец 

Годишно n/a 20% 

Реализирани проекти за 

отглеждане на горски 

продукти и за нови продукти 

бр. МЗХ Годишно n/a 12 
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в земеделието 

Реализирани проекти по 

Програмата за развитие на 

селските райони за създаване 

на стопанства от млади 

фермери  

бр. МЗХ Годишно n/a 9 

Реализирани проекти по 

ПРСР за модернизиране и 

преструктуриране на 

земеделски стопанства 

бр. МЗХ Годишно n/a 15 

Изграждане на земеделско 

тържище/борса 

бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 1 

Нарастване на 

селскостопанската продукция 

% НСИ Годишно n/a 25% 

4. Подкрепа за 

развитие и 

популяризиране на 

местна регионална 

марка. 

Новосъздадени и/или 

маркетирани туристически 

дестинации 

бр. ИСУН, 

община 

Вършец 

Годишно 0 1 

Новосъздадени и/или 

подобрени туристически 

атракции 

бр. ИСУН, 

община 

Вършец 

Годишно 0 2 

Новосъздадени и/или 

маркетирани туристически 

продукти 

бр. ИСУН, 

община 

Вършец 

Годишно 0 3 
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5. Подобряване 

достъпа до пазара на 

труда, повишаване на 

местната заетост и 

доходите на 

населението. 

Коефициент на заетост на 

населението на възраст 15+ 

години 

% НСИ Годишно   

Коефициент на безработица 

на населението на възраст 15+ 

години 

% НСИ Годишно   

Нови фирми, започнали 

своята дейност 

бр. НСИ, 

община 

Вършец 

Годишно n/a 40 

Брой курсове за 

професионална квалификация 

и преквалификация на 

безработни 

бр. Бюро по 

труда 

Годишно n/a 12 

Брой лица, включени в 

образование и обучение за 

придобиване на 

компетентности в 

съответствие с пазара на 

труда /в % от населението в 

трудовоактивна възраст/ 

бр. Бюро по 

труда 

Годишно n/a 120 

Нарастване на средната 

годишна работна заплата на 

наетите по трудово и 

служебно правоотношение 

% НСИ Годишно n/a 15% 

6. Подобряване на Рехабилитирани бр. ИСУН, Годишно n/a 3 
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качеството и достъпа 

до здравни, 

образователни, 

социални и културни 

услуги. 

образователни заведения община 

Вършец 

Рехабилитирани и/или 

новоизградени здравни 

заведения и заведения за 

социални услуги 

бр. ИСУН, 

община 

Вършец 

Годишно n/a 2 

Реконструирани сгради и 

обекти на културата, 

читалища 

бр. ИСУН, 

община 

Вършец 

Годишно n/a 4 

Изградени и реконструирани 

обекти на инфраструктурата 

за професионален спорт и 

спорт в свободното време 

бр. ИСУН, 

община 

Вършец 

Годишно n/a 3 

Реализирани проекти за 

подобряване на енергийната 

ефективност на жилищни и 

публични сгради 

бр. ИСУН, 

община 

Вършец 

Годишно n/a 3 

Намаляване броя на 

преждевременно напускащите 

училище 

% НСИ Годишно n/a 5% 

7. Подобряване на 

инфраструктурното 

осигуряване и 

достъпността. 

 

Дължина на 

рехабилитираните/ 

реконструирани пътища с 

регионално и местно значение 

км община 

Вършец 

Годишно n/a 40 

Население с подобрен % община Годишно n/a 30% 
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транспортен достъп Вършец 

Увеличаване на дела на 

домакинствата с достъп до 

интернет 

% НСИ Годишно n/a 25% 

Брой на изградените центрове 

за достъп до 

интернет в селата 

бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 6 

Разширена и реконструирана 

ВиК мрежа (в % от общата 

дължина) 

% община 

Вършец 

Годишно n/a 40% 

Дял на населението, свързано 

с обществена канализация 

% НСИ Годишно n/a 85% 

Дял на населението, свързано 

с ПСОВ 

% НСИ Годишно n/a 85% 

Реализирани проекти по 

ОПОС и ПРСР за изграждане 

и реконструкция на ВиК 

инфраструктура 

бр. ИСУН, МЗХ Годишно n/a 2 

Създадени/обновени зелени 

площи (% от зелените площи) 

% община 

Вършец, 

ИСУН 

Годишно n/a 25% 

Рехабилитирана/реконструира

на улична мрежа (% от 

общата улична мрежа) 

% община 

Вършец 

Годишно n/a 40% 
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8. Опазване и 

подобряване на 

околната среда. 

Реализирани проекти за 

предотвратяване и 

превантивна защита от 

природни бедствия 

бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 2 

Реализирани проекти по 

Програмата за развитие на 

селските райони за 

подпомагане състоянието на 

горите и горскостопанската 

инфраструктура 

бр. МЗХ Годишно n/a 4 

Реализирани проекти по 

ОПОС за опазване и 

възстановяване на 

биоразнообразието 

бр. ИСУН Годишно n/a 2 

Брой изградени системи за 

ранно предупреждение за 

възникващи 

опасности от наводнения, 

пожари, активиране на 

свлачищни райони 

бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 1 

9. Укрепване на 

административния 

капацитет на 

местната 

администрация и 

Реализирани 

проекти/сключени договори 

по Оперативните програми, 

съфинасирани от ЕСИФ на 

ЕС 

бр. ИСУН, МЗХ Годишно n/a 50 
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развитие на 

сътрудничество. 

Реализирани 

проекти/сключени договори 

по програмата за 

трансгранично 

сътрудничество България-

Сърбия 

бр. община 

Вършец, 

МРР 

Годишно n/a 3 

Служители, преминали 

обучение за развитие на 

уменията за управление на 

проекти, финансов контрол и 

прилагане на интегрирани 

системи за развитие 

бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 25 

Новосъздадени  ПЧП бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 3 

Реализирани проекти за 

осигуряване на 

административното 

обслужване на гражданите и 

бизнеса по електронен път 

бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 2 

Реализирани съвместни 

проекти с други общини от 

страната 

бр. община 

Вършец 

Годишно n/a 4 
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