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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО БЛАГОЕВГРАД  

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  

 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 
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 

т.н. 

Към края 

на периода 

Приоритет 1.1: „Осигуряване на подходящи условия за привличане на инвестиции“ 

Мярка 1.1.1. Брой на създадени нови 

индустриални и логистични 

зони 

брой Община Благоевград, 5 година 2 

Мярка 1.1.2 Брой на предприятията, 

получили подкрепа за  

производствени инвестиции 

брой Община Благоевград, 

ИАНМСП 

3 години 100 

Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите и въвеждането на модерни технологии в предприятията“ 

Мярка 1.2.1. Брой на създадени 

високотехнологични зони и 

иновационни центрове   

брой Община Благоевград 5 година 3 

Мярка 1.2.2. Брой  на МСП, получили 

подкрепа за дигитална 

трансформация и въвеждане 

на цифрови технологии 

брой Община Благоевград, 

ИАНМСП 

3 години 50 

Приоритет 1.3. „Устойчиво развитие на туризма“ 

Мярка 1.3.1. Брой подкрепени 

туристически обекти с 

изградена инфраструктура 

брой Община Благоевград 5 година 6 
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Мярка 1.3.2. Брой разработени 

интегрирани туристически 

продукти/маршрути 

брой Община Благоевград 3 години 1 

Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“ 

Мярка 2.1.2 Брой обекти на 

образователната 

инфраструктура с въведени 

информационни и 

комуникационни технологии 

и мерки за дигитална 

трансформация 

брой Община Благоевград 2 години 18 

Мярка 2.1.4 Брой педагогически и 

непедагогически специалисти, 

преминали обучения за 

повишаване на капацитета 

брой Община Благоевград 2 години 300 

Мярка 2.1.6 Брой обекти на 

образователната 

инфраструктура с въведена 

СТЕМ-среда 

брой Община Благоевград 2 години 16 

 

Приоритет 2.2. „Превенция на безработицата, откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“ 

Мярка 2.2.1 Брой създадени социални 

предприятия 

брой Община Благоевград 4 година 2  

 

Мярка 2.2.2. Брой лица от уязвими групи, 

получили подкрепа за 

социално включване 

брой Община Благоевград, 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

1 година 700  

 

Приоритет 2.3. „Подобряване на  качеството на предоставяните услуги във всички социално-икономически сфери и улесняване на достъпа до тях.“ 

Мярка 2.3.1.  Брой създадени мобилни 

здравни кабинети 

брой Община Благоевград 3 години 1 

Мярка 2.3.3. Лица с осигурен топъл обяд брой Община Благоевград, 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

1 година 1050  

 

Мярка 2.3.5. Организирани и проведени 

културни мероприятия 

брой Община Благоевград 1 година 70 
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Приоритет 2.4. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното обслужване, насърчаване на териториалното 

сътрудничество“ 

Мярка 2.4.1. Въведени нови електронни 

услуги 

брой Община Благоевград 2 години 10 

Мярка 2.4.3. Брой на служители, 

преминали през обучения за 

повишаване на капацитета 

брой Община Благоевград 1 година 200 

Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“ 

Мярка 3.1.1. Въведени интелигентни 

транспортни системи 

брой Община Благоевград 4 година 2 

Мярка 3.1.3. Дължина на рехабилитирана 

и/или новоизградена 

общинска пътна мрежа 

км Община Благоевград 3 години 50 км 

Мярка 3.1.4. Дължина на рехабилитирана 

и/или новоизградена улична 

пътна мрежа 

км Община Благоевград 2 години 45 км 

  

Мярка 3.1.5. Осигурени нови паркоместа в 

зони за паркиране 

брой Община Благоевград 3 години 500 

Приоритет 3.2. „Развитие на инфраструктура за ефективно управление и използване на водните ресурси и отпадъците“ 

Мярка 3.2.3. Изградени площадки за 

депониране на строителни 

отпадъци и за разделно 

събрани нерециклируеми 

отпадъци от домакинствата 

брой Община Благоевград 5 година 2 

Приоритет 3.3. „Развитие на културна, образователна, социална, спортна, здравна инфраструктура“ 

Мярка 3.3.1. Брой подкрепени обекти на 

културната инфраструктура  

брой Община Благоевград 2 години 11 

Мярка 3.3.2. Брой подкрепени обекти на 

спортната инфраструктура 

брой Община Благоевград 2 години 13 

 

Мярка 3.3.3. Брой подкрепени обекти на 

инфраструктура за личностно 

и творческо развитие. 

брой Община Благоевград 2 години 3 
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Мярка 3.3.4. Брой обновени обекти на 

образователната 

инфраструктура 

брой Община Благоевград 2 години 42 

 

Мярка 3.3.5. Създадени нови социални 

услуги 

брой Община Благоевград 2 години 4 

Мярка 3.3.5.  Реформирани социални 

услуги от резидентен тип 

брой Община Благоевград 2 години 3 

Мярка 3.3.7 Брой подкрепени обекти на 

здравната инфраструктура 

брой  Община Благоевград 3 години 3 

Мярка 3.3.8 Брой подкрепени обекти на 

инфраструктура за 

извънболнична помощ 

брой Община Благоевград 3 години 3 

Мярка 3.3.9 Брой реконструирани и/или 

новоизградени елементи на 

градската среда /паркови зони, 

детски и спортни площадки и 

др./  

брой  Община Благоевград 2 години 25  

Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“ 

Мярка 3.4.1. Модернизирани системи за 

външно осветление 

брой Община Благоевград 2 години 7 

Мярка 3.4.2. Брой домакинства с въведени 

мерки за енергийна 

ефективност 

брой Община Благоевград 2 години 6000 

  

Мярка 3.4.2. Брой обновени сгради с 

подобрена енергийна 

ефективност 

брой Община Благоевград 2 години 5  

 

Приоритет 3.5. „Развитие на селищна инфраструктура“ 

Мярка 3.5.2. Брой подкрепени обекти на 

културната инфраструктура в 

селата 

брой Община Благоевград 3 години 9 

Мярка 3.5.3. Изготвена стратегия за МИГ в 

рамките на подход ВОМР 

брой Община Благоевград 3 години 1 

Приоритет 3.6. „Изпълнение на дейности за опазване на околната среда и справяне с климатичните промени“ 
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Мярка 3.6.2. Изграден приют за 

безстопанствени кучета 

брой  Община Благоевград 5 година 1 

Мярка 3.6.2. Изграден кризисен център за 

диви животни  

брой  Община Благоевград 5 година 1 

Приоритет 3.7. „Развитие на селското и горското стопанство“ 

Мярка 3.7.2. Разработени стратегии и 

анализи относно мерки за 

борба с климатичните 

промени и природните 

бедствия 

брой Община Благоевград 3 години 2 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Стратегическа цел  

 

Описание на индикатора хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция 

за МСП, Агенция по 

заетостта и др. 

6 мес., 1 год. 

и 

т.н. 

Към началото 

на периода 

Към края 

на периода 

Стратегическа цел 1 

Създаване на условия за 

развитие на 

конкурентноспособни 

неутрални по отношение на 

климата производства и 

устойчив икономически растеж. 

Създадени нови работни места  брой Община Благоевград, 

Агенция по заетостта 

2 години н/п 500 

Туристи/посещения в 

туристически обекти 

брой  Община Благоевград, 

Министерство на туризма, 

НСИ 

3 години н/п 20 000 

Стратегическа цел 2 

Повишаване на качеството на 

живот, жизнения стандарт и 

подобряване на достъпа до 

услуги чрез инвестиции в 

човешките ресурси, 

насърчаване на заетостта и 

социалното включване, 

разработване и прилагане на 

интегрирани политики 

Годишен брой на децата с 

подобрен достъп до 

модернизирани образователни 

услуги. 

брой Община Благоевград, 

Министерство на 

образованието 

1 година н/п 8800 

Население с подобрен достъп 

до здравни услуги 

брой Община Благоевград, ТД 

ГРАО 

3 години н/п 70 000 
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Стратегическа цел 3 

Изграждане на съвременна 

инфраструктура, транспортна и 

дигитална свързаност, мерки за 

опазване на околната среда и 

адаптация към климатичните 

промени 

Годишен брой на лицата, 

които ползват подкрепените 

социални услуги /нови и 

реформирaни/. 

брой Община Благоевград 1 година н/п 297 

Жители, които имат достъп до 

нова или модернизирана 

зелена инфраструктура в 

градските райони 

брой Община Благоевград, ТД 

ГРАО 

3 години н/п 70 000 

Жители, които се ползват от 

мерки за защита от природни 

бедствия 

брой Община Благоевград, ТД 

ГРАО 

3 години н/п 70 000 

 


