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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
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Приоритет, специфична цел, 
мярка

Индикатор за 
въздействие

Източник на 
информация

Период 
на 

отчитане
Базова 

стойност
Целева 

стойност

Приоритет 1
Ефективно използване на местния 
природен и културно- исторически/битов 
потенциал за устойчиво развитие на 
туризма

хил. лв., % 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.

Специфична цел 1.1 Балансирано 
развитие на туристическия продукт по 
цялата верига на туристическото 
обслужване

Мярка 1.1.1. Подкрепа развитието на 
различни алтернативни видове туризъм и 
туристически атракции  с акцент към 
дестинация за кратки почивки/ уикенд 
туризъм

=> Брой подкрепени 
туристически атракции;
=> Брой разработени нови или 
подобрени алтернативни 
туристически маршрути;

=> брой посещения за 
кратки почивки/уикенд 
туризъм на 
подпомаганите 
туристически атракции ;
=> брой разработени нови 
туристически продукти в 
пазарна ниша за 
алтернативен туризъм; 

нови 
туристически 

атракции/ брой 
туристи

Община Сухиндол/ 
НСИ

Мярка 1.1.2. Информационната 
обезпеченост на предлаганите 
възможности за туризъм е основна 
крачка за цялостното му развитие

=> брой разработени 
информационни материали и 
платформи;

=> брой посещения 
онлайн на информационни 
страници за общината;

брой 
посещения

брояч 
-страница/платфор
ма



брой ежегодно 9 250

брой туристи ежегодно 120 2400

Община Сухиндол ежегодно 2 10

брой фирми Община Сухиндол ежегодно 2 20

Мярка 1.1.3. Стимулиране на процеса на 
създаване/изграждане на леглова база и 
заведения за обществено хранене в 
общината

=> брой предприятия, получили 
безвъзмездна финансова помощ;
=> брой предприятия, получили 
друг вид финансова помощ;
=> брой предприятия, получили 
нефинансова помощ;
=> брой подпомогнати нови 
предприятия;
=> брой работни места, 
създадени в подпомагани 
предприятия.

=> капацитет на 
легловата база;
=> процент на легловата 
база с подобрено 
състояние;
=> процент на заетост на 
легловата база и 
заведенията за 
обществено хранене;
=> процент увеличен 
оборот на местните 
предприятия, свързани с 
обслужване на туристи;
=> намален процент на 
безработица в общината.

регионална 
статистика

Специфична цел 1.2 Провеждане на 
активна маркетингова политика за 
популяризиране и утвърждаване имиджа 
на община Сухиндол на туристическия 
пазар, включване в туристически мрежи 
и участие в business-to-business (b2b) 
събития

Мярка1.2.1. Комплексно маркетингово 
представяне и реклама на общината

=> брой участия на туристически 
изложения и б2б събития;
=> брой рекламни материали;

=> разпознаваемост на 
общината като място за 
алтернативен туризъм - 
медийно отразяване, 
социални мрежи;
=> брой сключени сделки 
с туроператори за 
посещение на общината;
=> брой туристически 
поток.

регионална 
статистика

Специфична цел 1.3 Изграждане и 
развитие на подпомагаща различните 
туристически оператори инфраструктура

Мярка 1.3.1. Създаване на 
предпоставки за обособяване на нови 
обекти и комплекси

=> брой обособени нови обекти 
и комплекси; => брой посещения на 

туристическите обекти;
брой нови 

обекти

Мярка 1.3.2. Създаване на условия за 
допълнително развитие на форми на 
алтернативен туризъм с възможности за 
дестинация с потенциал за по- 
дългосрочни туристически пакети

=> брой подкрепени 
предприятия;
=> брой разработени 
дългосрочни туристически 
пакети;

=> брой привлечени 
туристи;



ежегодно 2 годишно 5 годишно

Община Сухиндол ежегодно 3 8

ежегодно 31 млн/10%

Мярка 1.3.3. Подпомагане и 
оптимизиране дейността на 
съществуващите културни институции

=> брой организирани културни 
събития;

 => брой посещения на 
подкрепените културни 
обекти;

брой 
посещения

културни 
институции

Специфична цел 1.4 Привличане на 
местната общност за реализиране на 
цялостната визия за развитие на местен 
туристически продукт. Промотиране на 
добри практики

Мярка 1.4.1. Създаване на стимулиращи 
 условия- информационни, 
демонстриране на добри 
прктики,допустимо  намаляване на 
административната тежест и бюрокрация 
за приобщаване на местната общност за 
включване в постепенното увеличаване 
на легловата база за индивидуални 
туристи в  къщи/стаи за гости, създадени 
на основата на съществуваща жилищна 
собственост на местното население с 
адаптирането и за посрещане на туристи

=> брой проекти, насърчаващи 
правно-нормативното и 
административното 
сътрудничество и 
сътрудничеството между 
гражданите и институциите

=> брой действащи добри 
практики;
=> степен на участие на 
местната общност

брой усвоени 
добри 

практики

Приоритет 2
Повишаване на конкурентоспособността 
на местната икономика за подобряване 
на жизнения стандарт, устойчивата 
заетост и доходите на населението

Специфична цел 2.1 Балансирано 
развитие на традиционни отрасли с 
надграждане на винопроизводство с 
бутикови серии

Мярка 2.1.1. Подкрепа за развитието на 
традиционни стопански дейности при 
използване на местни ресурси

=> брой предприятия, получили 
безвъзмездна финансова помощ;
=> брой предприятия, получили 
друг вид финансова помощ;
=> брой предприятия, получили 
нефинансова помощ;
=> брой подпомогнати нови 
предприятия;
=> брой работни места, 
създадени в подпомагани 
предприятия.

=> намален процент на 
безработица;
=> увеличен оборот на 
местните предприятия;
=> увеличен капацитет за 
растеж на местните 
предприятия;

увеличен 
оборот / 
намален 
процент 

безработни      

местни фирми/ 
НСИ

19 млн./ 
25%



Община Сухиндол ежегодно 1 5

ежегодно 0 5.5

нови фирми ежегодно 21

безработни ежегодно 25% 10%

Община Сухиндол ежегодно ____ 18

Специфична цел 2.2 Насърчаване на 
сътрудничеството между 
производителите и обединяването им в 
локални клъстъри

Мярка 2.2.1. Насърчаване сдружаването 
на производителите, кооперирането и 
клъстерите

=> брой предприятия в дейности 
по сдружаване, коопериране и 
изграждане на местни клъстъри

=> увеличен капацитет за 
растеж на местната 
икономика;
=> намален процент на 
безработица.

брой клъстъри/ 
сдружения

Специфична цел 2.3 Създаване на 
предпоставки за подобряване на бизнес 
средата чрез изграждане на малка 
бизнес инфраструктура за съхранение и 
реализация на селскостопанската 
продукция

Мярка 2.3.1. Привличане на инвестиции

=> частни инвестиции за 
съфинансиране на публична 
финансова и нефинансова помощ 
за МСП;
=> частни инвестиции за 
изграждане на капацитет и 
производствени мощности, 
несвързани с публична помощ за 
МСП.

=> размер на 
привлечените инвестиции

инвестиции в 
млн.лева

Община Сухиндол/ 
НСИ

Мярка 2.3.2. Подкрепа за развитие на 
нов бизнес - обособяване на 
организирани бизнес пространства и 
формиране на бизнес инкубатор

=> брой подкрепени нови 
предприятия;
=> площ създадена нова бизнес 
инфраструктура.

=> намален процент на 
безработица;
=> нови продукти и 
услуги;

Община Сухиндол/ 
НСИ

Специфична цел 2.4 Подкрепа за 
повишаване на конкурентоспособността 
на малкия и средния бизнес и 
стимулиране създаването на нови МСП

Мярка 2.4.1. Подобряване на 
съществуващия местен малък и среден 
бизнес

=> брой подкрепени 
предприятия;
=> брой лица, участващи в 
съвместни инициативи за 
професионално обучение на 
работното място.

=> намален процент на 
безработица;
=> нови продукти и 
услуги;

Община Сухиндол/ 
НСИ

Мярка 2.4.2. Насърчаване на 
предприемачеството и стартиране и 
развитие на икономически дейности в 
нови МСП

=> брой подкрепени нови 
предприятия в сектора на 
производството и/или услугите;

=> намален процент на 
безработица;
=> нови продукти и 
услуги;

нови продукти 
и услуги



БТ ежегодно

ученици статистика ежегодно 21% 7%

БТ ежегодно 2% 15%

статистика ежегодно 25% 10%

Приоритет 3
Развитие на човешките ресурси, 
подобряване достъпа до заетост и 
качество на работните места

Специфична цел 3.1 Подобряване на 
достъпа до образование и повишаване на 
образователното равнище на 
населението

Мярка 3.1.1. Подобряване качеството и 
създаване на условия за достъп до 
образование (вкл. и от лица от групи в 
изолация и риск)

=> брой лица, участващи в 
образователни и обучителни 
схеми за подпомагане на 
младежката заетост, 
възможностите за образование, 
вкл. висше и професионално 
образование;
=> брой лица, участващи в 
инициативи за местна заетост и 
професионално обучение (вкл. 
квалификация и 
преквалификация)

=> подобрен достъп до 
образование и 
възможности за 
квалификация и 
преквалификация

квалифициран
и и 

преквалифици
рани

неприложи
мо

50% от 
безработнит

е

Мярка 3.1.2. Намаляване на броя на 
преждевременно напускащите училище.

=> брой проекти за намаляване 
броя на отпадащите от 
образователната система

=> намален процент на 
брой лица, отпадащи от 
образователната система; 

Мярка 3.1.3. Обучение през целия живот 
и пълноценно личностно развитие

=> брой лица, включени в 
инициативи за обучение през 
целия живот и пълноценно 
личностно развитие.

=> подобрени 
квалификация, 
възможности за 
реализация и пълноценно 
участие в инициативи в 
общността на жителите 
на общината

брой 
квалифициран

и от 
населението в 
трудоспособна 

възраст

Мярка 3.1.4. Придобиване на 
компетентности в съответствие с пазара 
на труда

=> брой лица, включени в 
проекти за преквалификация и 
придобиване на квалификация;

=> намален процент на 
безработица в общината

брой 
безработни

Специфична цел 3.2 Осигуряване на 
висококачествени социални и здравни 
услуги за повишаване качеството на 
живот



брой лица статистика ежегодно

брой лица Община Сухиндол ежегодно 20% 10%

брой лица ежегодно 250

брой лица ежегодно 320

ежегодно 90

Мярка 3.2.1. Разширяване на 
териториалния обхват, качеството и броя 
на предоставяните услуги

=> брой на подпомаганите 
образователни услуги и грижи за 
децата;
=> брой на подпомаганите 
здравни услуги;
=> брой домакинства, ползващи 
се от подобрени жилищни 
условия.

=> подобрен капацитет 
за предоставяне на 
социални и здравни 
услуги

неприложи
мо

50% от 
населениет

о

Мярка 3.2.2. Предотвратяване на 
рискове, водещи към социално 
изключване и изолация

=> брой проекти за насърчаване 
на равенството между половете, 
равните възможности и 
социалното включване 

=> намален брой на 
лицата и групите в риск 
от социална изолация

Специфична цел 3.3 Целенасочено 
въздействие върху предотвратяване 
отпадането от пазара на труда

Мярка 3.3.1. Подкрепа за превенция на 
отпадането от пазара на труда

=> брой инициативи за местна 
заетост 

=> брой лица с подобрени 
възможности за кариерно 
развитие;

Община 
Сухиндол/БТ

неприложи
мо

Мярка 3.3.2. Придобиване на ключови 
компетентности на заети и безработни 
лица, в т.ч. и обучения на работното 
място

=> брой инициативи за 
професионално обучение (вкл. 
квалификация и 
преквалификация)

=> брой лица с подобрена 
квалификация, 
включително свързани с 
упражняваната професия;

Община 
Сухиндол/БТ

неприложи
мо

Специфична цел 3.4 Подобряване 
качеството на работните места

Мярка 3.4.1. Подобряване на условията 
на труд на работното място

=> брой подкрепени 
предприятия;

=> брой лица с подобрени 
условия на труд на 
работното място;

брой 
подобрени 

работни места 
( условия на 

труд)

местни фирми/ 
НСИ

неприложи
мо

Специфична цел 3.5 Продължаващо 
балансирано развитие на спорта



Община Сухиндол ежегодно 2 10

км Община Сухиндол ежегодно 25

Община Сухиндол ежегодно 15%

Мярка 3.5.1. Насърчаване на спортните 
дейности и инициативи

=> брой проекти и инициативи, 
свързани с развитие на масовия 
спорт;
=> брой организирани местни 
спортни прояви;
=> брой участие на 
представители на местната 
общност в регионални 
състезания и спортни прояви.

=> намалена 
заболеваемост на 
местното население;
=> намален брой млади 
хора с наднормено тегло;
=> увеличени 
възможности на местно 
ниво за възпитание чрез 
спорт;
=> увеличени 
възможности за 
поддържане на 
здравословен начин на 
живот сред възрастното 
население на общината.

брой 
инициативи

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

Специфична цел 4.1 Изграждане и 
подобряване на техническата 
инфраструктура

Мярка 4.1.1. Изграждане на подходяща 
транспортна инфраструктура (вкл до 
туристическите обекти)

=> Обща дължина на 
новопостроени пътища;
'=> Обща дължина на 
реконструирани или подобрени 
пътища.

=> степен на 
използваемост на 
транспортната 
инфраструктура

неприложи
мо

Мярка 4.1.2.  Развитие на ефективна 
енергийна инфраструктура

=> Брой домакинства с 
подобрено енергийно 
потребление
=> Намаление на енергийното 
потребление в обществени 
сгради в kw/h 

=> намалени разходи на 
домакинства и 
обществени сгради;
=> намален въглероден 
отпечатък на 
обществените сгради и 
домакинствата

киловат/часа 
намаление

общо 
потреблени

е



километра Община Сухиндол ежегодно 34

кв. м. РЗП Община Сухиндол ежегодно 2000

нови услуги Община Сухиндол ежегодно 3

Мярка 4.1.3. Реконструкция и 
изграждане на ВиК инфраструктура

=> обща дължина на 
реконструираната и изградената 
ВиК инфраструктура;

=> брой домакинства с 
подобрен достъп до ВиК 
услуги;
=> допълнителен брой 
лица/ дял от населението 
с подобрено 
водоснабдяване (брой 
лица/процент);
=> намаление на 
загубите на вода във 
водоснабдителната мрежа 
в куб.м.

неприложи
мо

Специфична цел 4.2 Изграждане и 
подобряване на социалната 
инфраструктура

Мярка 4.2.1.  Подобряване и 
модернизация на образователната 
инфраструктура

=> обща площ на изградената 
и/или модернизирана 
образователна инфраструктура;
=> брой преоборудвана 
образователна инфраструктура

=> степен на използване 
на новата инфраструктура 
и оборудване;
=> постижения на 
учениците и обучаваните 
в системата на 
образование

неприложи
мо

Мярка 4.2.2. Подобряване и 
модернизация на инфраструктурата за 
здравеопазване и предоставяне на 
социални услуги

=> обща площ на изградената 
и/или модернизирана 
инфраструктура за 
здравеопазване и предоставяне 
на социални услуги;
=> брой преоборудвани здравни 
центрове и институции за 
социални грижи

=> брой предоставени 
нови здравни и социални 
услуги за населението;
=> капацитет на 
здравните центрове в 
общината за обслужени 
пациенти;
=> качество на здравните 
и социалните услуги - по-
кратко време за 
обслужване, използване 
на нова апаратура за 
диагностика и лечение;
=> повишени 
възможности за 
профилактика;
=> намалена 
заболеваемост

неприложи
мо



ежегодно 3500

кв. м. РЗП Община Сухиндол ежегодно 3200

бройка ежегодно 0 3

брой жители Община Сухиндол ежегодно 2000

тон ежегодно X 100

Мярка 4.2.3. Поддържане и 
подобряване на културната 
инфраструктура

=> обща площ на изградената 
и/или модернизирана културна 
инфраструктура;
=> брой преоборудвани 
културни обекти;
=> брой подкрепени креативни 
предприятия;
=> брой нови културни събития 
в културния календар на 
общината

=> брой посещения на 
подпомаганите културни 
обекти;
=> брой участници в нови 
културни събития;
=> брой нови креативни 
продукти

брой 
посещения/уча

стници

Община Сухиндол/ 
културни 

институции
неприложи

мо

Мярка 4.2.4. Допълнително 
модернизиране на спортно-материалната 
база

=> обща площ на изградената 
и/или модернизирана спортно-
материална база; 
=> брой обекти с ново 
оборудване и спортна 
екипировка;
=> брой проведени спортни 
събития

=> капацитет на 
изградената и/или 
модернизирана спортно-
материална база;
=> степен на участие в 
общински спортни 
събития;

неприложим
о

Специфична цел 4.3 Интегрирано 
пространствено развитие на територията

Мярка 4.3.1. Подобряване 
съгласуваността между устройствено и 
стратегическо планиране на територията

=> разработени съответни 
планове и стратегически 
документи

=> степен на 
съгласуваност на 
плановите и 
стратегически документи 

Община Сухиндол/ 
Обл.адм

Мярка 4.3.2. Подобряване на модела на 
градско и селско развитие в общината

=> разработена стратегия за 
модел на градско и селско 
развитие на общината;
=> нови публични пространства 
в градските зони в кв.м.

=> брой жители, 
обхванати от стратегията;
=> брой жители, 
използващи новите 
публични пространства

неприложи
мо

Специфична цел 4.4 Опазване на 
околната среда, превенция на природни 
рискове и климатична сигурност

Мярка 4.4.1. Подобряване, развитие на 
инфраструктура за третиране на 
отпадъци и внедряване на съвременни 
технологии

=> обща площ на 
рекултивираните терени;
=> обща площ на изградената 
и/или модернизирана 
инфраструктура за третиране на 
отпадъци;

=> допълнителен 
капацитет за рециклиране 
на отпадъците (тон);

статистика/
Община Сухиндол



ежегодно 2

брой лица Община Сухиндол ежегодно 500

кв.км Община Сухиндол ежегодно 50

брой обучени Община Сухиндол ежегодно 25

Община Сухиндол ежегодно 6

Мярка 4.4.2. Запазване качеството на 
атмосферния въздух

=> брой мерки и проекти за 
запазване качеството на въздуха

=> намален % емисии във 
въздуха

брой  
конкретни 

мерки
Община Сухиндол/ 
фирми

неприложи
мо

Мярка 4.4.3. Управление на риска от 
природни бедствия и аварии

=> брой проекти за управление 
на риска;
=> брой проекти за превенция 
на риска

=> брой население, 
ползващо се от мерки за 
защита от наводнения;
=> брой население, 
ползващо се от мерки за 
защита от пожари и други 
мерки за превенция на 
риска

неприложи
мо

Мярка 4.4.4. Опазване и възстановяване 
на природното наследство и 
биологичното разнообразие

=> брой проекти за опазване и 
възстановяване на природното 
наследство и биоразнообразието

=> площ на запазени 
естествени 
местообитания;
=> площ на естествени 
местообитания с подобрен 
статус

неприложи
мо

Приоритет 5
Добро управление в полза на местната 
общност и бизнеса

Специфична цел 5.1 Укрепване на 
административния капацитет за 
подобряване процесите на управление

Мярка 5.1.1.  Повишаване на 
професионалните и ключови 
компетенции на служителите в общинска 
администрация

=> брой проекти за повишаване 
на професионалните и ключови 
компетенции на служителите в 
общинска администрация

=> брой проведени 
обучения на служителите 
в общинската 
администрация;
=> брой обучени 
служители;

неприложи
мо

Мярка 5.1.2. Въвеждането на нови 
управленски подходи, стандарти, 
предоставяне на правомощия и 
партньорство

=> брой проекти за въвеждане 
на нови управленски подходи, 
стандарти, предоставяне на 
правомощия и партньорство

=> брой нови 
административни услуги 
за населението;
=> брой нови местни, 
регионални, 
трансгранични и 
международни 
партньорства;

брой (нови 
адм.услуги)

неприложи
мо



Община Сухиндол ежегодно 1 12%

Община Сухиндол ежегодно 760

млн.лв. Община Сухиндол ежегодно 0.5

брой Община Сухиндол ежегодно 4 21

Мярка 5.1.3. Прилагане на ефективни 
политики за намаляване на 
административната тежест за бизнеса и 
домакинствата и оптимално 
изразходване на финансовите ресурси

=> брой проекти за прилагане на 
ефективни политики за 
намаляване на 
административната тежест за 
бизнеса и домакинствата и 
оптимално изразходване на 
финансовите ресурси;
=> брой проекти, насърчаващи 
правно-нормативното и 
административното 
сътрудничество и 
сътрудничеството между 
гражданите и институциите

=> процент съкратени 
срокове за предоставяне 
на административни 
услуги за граждани и 
бизнес;
=> ресурсна ефективност 
- съотношение на 
инвестирани 
средства/резултати;
=> процент привлечени 
средства в общината по 
европейски проекти;

% (съкратени 
срокове)

Специфична цел 5.2 Достъп на 
общността до качествени обществени 
услуги

Мярка 5.2.1. Предоставяне на 
интегрирани услуги и пълен пакет от 
услуги за гражданите и бизнеса

=> брой проекти за 
предоставяне на интегрирани 
услуги и пълен пакет услуги за 
гражданите и бизнеса

=> брой интегрирани 
услуги;
=> брой население, 
използващо пакет 
административни услуги

брой 
(население)

неприложи
мо

Мярка 5.2.2. Инвестиции в ИТ 
инфраструктура и прилагане на поетапно 
електронно управление

=> дължина на изградената ИТ 
инфраструктура;
=> брой проекти за прилагане на 
електронно управление

=> брой лица/ дял от 
населението с осигурен 
широколентов достъп (със 
скорост поне 30 Mbps);
=> брой нови и/или 
подобрени електронни 
услуги за населението;
=> брой население, 
използващо електронни 
административни услуги 

неприложи
мо

Специфична цел 5.3 Развитие на 
партньорство в това число ПЧП за 
подобряване на социално-
икономическото развитие

Мярка 5.3.1. Поддържане и развитие на 
механизмите за обществени консултации

=> брой проведени обществени 
консултации

=> брой население, 
включено в обществени 
консултации



брой Община Сухиндол ежегодно 6 15

брой/брой Община Сухиндол ежегодно 6 на 1500 12/ 2100

брой Община Сухиндол ежегодно 5

Мярка 5.3.2. Развитие на 
междуобщинско и транснационално 
сътрудничество

=> брой проекти за 
междурегионално 
сътрудничество, повишаващи 
ефективността на политиката на 
сближаване;
=> брой проекти за 
транснационално 
сътрудничество, повишаващи 
ефективността на политиката на 
сближаване

=> брой изградени и 
работещи 
междурегионални, 
трансгранични и 
транснационални 
партньорства

Мярка 5.3.3. Насърчаване на 
сътрудничеството между 
заинтересованите страни в община 
Сухиндол за изпълняване на съвместни 
дейности

=> брой проекти, насърчаващи 
сътрудничеството между 
заинтересованите страни в 
общината за изпълняване на 
съвместни дейности

=> брой съвместни 
дейности на общината със 
заинтересованите страни;
=> брой население, 
обхванато от съвместни 
дейности със 
заинтересованите страни

Мярка 5.3.4. Насърчаване на публично-
частното партньорство

=> брой проекти за насърчаване 
на публично-частните 
партньорства

=> брой успешни 
публично-частни 
партньорства

неприложим
о
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