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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО  

НА ОБЩИНА САМОКОВ 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  

Създаване на механизми за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански сектори. 

Мярка 1.1 Създаване на 

благоприятна бизнес среда, 

чрез прилагане на гъвкави и 

адаптивни финансови 

механизми и форми на 

публично-частно партньорство 

Мярка 1.2. Подкрепа за 

технологично обновяване на 

микро и малките предприятия 

на територията на общината  

Мярка 1.3. Насърчаване на 

предприемачеството във 

всички форми и сфери, вкл. 

младежко, социално, женско и 

др. 

Мярка 1.4. Повишаване 

конкурентоспособността на 

селското стопанство 

Разработени стратегии  брой  
ИСУН, Агенция за МСП, 

Държавен фонд „Земеделие“ 
1 година 1  

Разработени вътрешни 

нормативни актове 
брой Община Самоков  1 година 3  

Изградена специализирана 

инфраструктура  
брой ИСУН 1 година 1  

Изградени обекти в 

икономическа зона 
брой  Община Самоков 1 година 2 

Реализирани проекти за 

подкрепа на МСП 
брой Община Самоков 3 години 5 

Реализирани социални 

иновации 
брой Община Самоков 3 години 5 
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Мярка 1.5. Устойчиво 

развитие на горското 

стопанство. 

Създадени стартиращи 

предприятия  
брой  Община Самоков 3 години 10 

Обучени лица за 

предприемачество и бизнес 
брой  

Агенция за МСП/Община 

Самоков 

в края на 

периода 
100 

Обучени лица за 

преквалификация  
брой  

Агенция по заетостта/Община 

Самоков 

в края на 

периода 
120 

Подкрепени земеделски 

стопанства за въвеждане на 

иновативни технологии   

брой община Самоков 
в края на 

периода 
5 

Подкрепени земеделски 

стопанства за биологични 

производства  

брой община Самоков 
в края на 

периода 
10 

Подкрепени млади фермери брой община Самоков 
в края на 

периода 
5 

Изградени горски пътища км община Самоков 1 година 1250  

ПРИОРИТЕТ 2 

Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места. 

Мярка 2.1. Реконструкция 

и/или изграждане на 

водоснабдителна и 

канализационна 

инфраструктура 

Мярка 2.2 Енергетика и 

електропреносна мрежа. 

Енергийна ефективност на 

публични, жилищни сгради и 

инсталации.  

Изградена/рехабилитирана ВиК 

мрежа 
метри Български ВиК Холдинг 

в края на 

периода 
1200 

Изградени енергийни мощности МВт Български ВиК Холдинг 
в края на 

периода 1 

Изградени  микро ВЕЦ брой Община Самоков 
в края на 

периода 2 

Изградени фотоволтаични 

инсталации от нов тип 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 10 
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Мярка 2.3. Реконструкция и 

подобряване на уличната 

мрежа в населените места на 

общината 

Мярка 2.4. Модернизация и 

рехабилитация на здравна 

инфраструктура, вкл. и мерки 

за енергийна ефективност. 

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на 

образователна инфраструктура, 

вкл. и мерки за енергийна 

ефективност. 

Мярка 2.6. Модернизация и 

рехабилитация на социална 

инфраструктура, вкл. и мерки 

за енергийна ефективност. 

Мярка 2.7. Модернизация и 

рехабилитация на културна 

инфраструктура вкл. и мерки за 

енергийна ефективност. 

Мярка 2.8. Дейности за 

превенция и управление на 

риска от природни бедствия и 

адаптация към измененията в 

климата. 

Мярка 2.9. Модернизиране на 

екологична инфраструктура и 

опазване на околната среда. 

Мярка 2.10. Дейности за 

благоустрояване на населените 

места. 

Изградени водородни 

инсталации 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
2 

Административни сгради с 

въведени мерки за енергийна 

ефективност 

брой Община Самоков 
в края на 

периода 
4 

Многофамилни и еднофамилни 

жилищни сгради сгради с 

въведени мерки за енергийна 

ефективност 

брой Община Самоков 1 година 10 

Подобрена улична мрежа км Община Самоков 1 година 3,5  

Изградени/ремонтирани 

тротоари, пътна маркировка и 

сигнализация. 

км Община Самоков 1 година 1,5 

Модернизирани обекти на 

здравна инфраструктура 
брой  Община Самоков 

в края на 

периода 
7 

Модернизирани обекти на 

образователна инфраструктура, 

в т.ч мерки за енергийна 

ефективност 

брой  Община Самоков 
в края на 

периода 
28 

Изградени обекти на 

образователна инфраструктура 
брой  Община Самоков 

в края на 

периода 
2 

Модернизирани обекти на 

социална инфраструктура 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
2 
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Мярка 2.11. Подобряване на 

съществуващата спортна 

материална база в населените 

места на общината.  

Изградени обекти на културна 

инфраструктура 
брой  Община Самоков 

в края на 

периода 
4 

Изпълнени корекции на речни 

корита  
брой  Община Самоков 

в края на 

периода 
5 

Почистени от замърсяване 

водни обекти 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
5 

Благоустроени междублокови 

пространства 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
25 

Благоустроени елементи на 

селищната среда 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
25 

Реконструирани обекти на 

спортна инфраструктура 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
5 

ПРИОРИТЕТ 3 

Подобряване на публичните услуги в здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и спорта. 

Мярка 3.1 Подкрепа за 

повишаване качеството и 

достъпа до спешна и 

доболнична помощ. 

Мярка 3.2. Повишаване 

степента на образование, 

квалификация и 

професионално обучение на 

населението на общината, в 

съответствие с изискванията на 

пазара на труда. 

Мярка 3.3. Дигитализация на 

образованието и създаване на 

нови образователни ресурси.  

Мярка 3.4. Гарантиране на 

развити и разнообразни 

Модернизирани обекти на 

доболнична помощ 
брой  Община Самоков 

в края на 

периода 
5 

Възстановени училищни 

стоматологични кабинети 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
5 

Обучени педагогически 

специалисти и образователни 

медиатори 

брой Община Самоков 
в края на 

периода 
100 

Обучени ученици по дуална  

програма 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
50 

Реализирани проекти за 

дигитализация на 

образователни услуги 

брой  Община Самоков 
в края на 

периода 
8 

Потребители на нови социални 

и резидентни услуги 
брой  Община Самоков 

в края на 

периода 
32 

Придобити транспортни 

средства за социални услуги 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
4 
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социални услуги за всички 

целеви групи.  

Мярка 3.5. Модернизация и 

разширяване на културно-

образователни услуги.  

Обучени социални работници брой Община Самоков 
в края на 

периода 
15 

Проведен фестивал на рибата брой Община Самоков всяка година 1 

ПРИОРИТЕТ 4 

Развитие на туризма. Интегрирано оползотворяване на местното културно-историческо наследство и природните ресурси за формиране на община 

Самоков като атрактивна туристическа дестинация. 

Мярка 4.1. Прилагане на 

ефективни механизми за 

опазване, поддържане и 

промотиране на движимите и 

недвижими културни, 

исторически и археологически 

ценности. 

Мярка 4.2. Развитие на 

инфраструктурата за 

подобряване на достъпа до 

туристическите обекти. 

Мярка 4.3. Подкрепа за 

развитие на риболовен 

туризъм, спортен и любителски 

риболов. 

Дигитализирани културни 

обекти и маршрути 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
5 

Изградени велоалеи км Община Самоков 
в края на 

периода 
20 

Изградени/реконструирани 

екопътеки 
км Община Самоков 1 година 3 

Изградени площадки и места за 

спортен и любителски риболов 

с довеждаща инфраструктура 

 

брой 

зони 

км 

  

Община Самоков 
в края на 

периода 

3 

3 

10 

ПРИОРИТЕТ 5 

Повишаване на административния капацитет на общината, интегрирана териториална свързаност и изграждане на мрежи за партньорство със съседни 

общини и региони, НПО и гражданско общество. 

Мярка 5.1. Трансформация от 

традиционно към дигитално 

регионално управление за 

предоставяне на комплексни 

 

Въведени нови 

административни услуги 

 

брой Община Самоков 
в края на 

периода 
2 
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административни услуги на 

гражданите и бизнеса.  

Мярка 5.2. Повишаване на 

компетенциите и 

професионализма на 

общинската администрация.  

Мярка 5.3. Създаване на 

механизми за взаимодействие 

между структурите на 

гражданските общности и 

органите на местната власт при 

формиране, изпълнение и 

популяризиране на 

интегрирани местни политики.  

Мярка 5.4. Трансфер на знания 

в областта на 

междуобщинското 

сътрудничество и местното 

самоуправление.  

Мярка 5.5. Рехабилитация, 

модернизация и подобряване 

на транспортната свързаност 

със съседни общини. 

Обучени общински служители 

за електронни услуги и 

интелигентна специализация 

брой Община Самоков 
в края на 

периода 
50 

Участия в изложения на 

общините/форуми/конференции 
брой Община Самоков 

в края на 

периода 
7 

Рехабилитирани и 

модернизирани общински 

пътища  

км Община Самоков 
в края на 

периода 
25 

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 т.н. 
Към началото 

на периода1 

Към края 

на 

периода 

 
Стратегическа цел 1  

Нетни приходи от продажби хил. лв.  
 

НСИ, ТСБ София 

 

1 година 

 

533 952 

 

640 000 

                                                           
1 Към момента на разработване на ПИРО Самоков (2021-2027) са налични статистически данни за 2019 год. 



 

7 
 

Постигане на балансирано 

икономическо развитие, 

основано на конкурентните 

предимства на региона, в 

контекста на дигиталната 

трансформация на 

икономиката и управлението. 

Нефинансови предприятия брой  НСИ, ТСБ София 1 година 1 986 2 050 

Произведена продукция  хил. лв. НСИ, ТСБ София 1 година 382 391 397 000 

Дълготрайни материални 

активи 
хил. лв. НСИ, ТСБ София 1 година 329 940 345 000 

Стратегическа цел 2 

Повишаване качеството на 

живот, подобряване на 

жизнената среда и изграждане 

на модерна инфраструктура, в 

съответствие със съвременните 

екологични стандарти. 

 

Относителен дял от 

населението в общината с 

подобрена техническа (пътна, 

ВиК, друга) инфраструктура 

%  Община Самоков 1 година  n/a 75 

Относителен дял на 

населението, повлияно от мерки 

за опазване на околната среда/ 

борба с природните рискове 

% Община Самоков 1 година n/a 50 

Стратегическа цел 3.  

Създаване на възможности за 

оползотворяване на 

туристическия потенциал на 

община Самоков и 

интегрирането му със 

съседните общини. 

Разработени туристически 

продукти 
Брой  

Община Самоков, 

Министерство на туризма 
1 година n/a 
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