
1 

Приложение № 3 

 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 

2021-2027 г. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

 Описание на индикатора 

Мерна 

единица 

/хил. лв., 

бр., % и 

др./ 

Източник на 

информация 

/НСИ, 

Общината, 

Агенция за 

МСП,Агенция 

по заетостта 

и др./ 

Период 

на 

отчитан

е /6 мес., 

1 год. и 

т.н./ 

Целева 

стойнос

т към 

31. 12. 

2027г. 
/Към края 

на 

периода/ 

ПРИОРИТЕТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАЩА 

ДОСТЪПНОСТ И ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ. 

Мярка 1: Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях. 

Изпълнени проекти за обновяване, 

рехабилитация, реконструкция и 

поддръжка на общински пътища, 

съоръженията и принадлежностите 

към тях. км. 

Община; АПИ; 

2021-

2027 г. 
20 

Изпълнени проекти за изграждане на 

широколентова инфраструктура. 

Държавна 

агенция 

„Електронно 

управление“ 

Мярка 2: Изграждане, доизграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи 

и съоръжения. 

Рехабилитирана/разширена 

водопреносна и канализационна мрежа. 
км. Община; ВиК 

град Ловеч 

2021-

2027 г. 
6 

Мярка 3: Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на нови и съществуващи улици и тротоари, съоръженията и 

принадлежностите към тях. 

Изпълнени проекти за строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари. 

км. 
Община 

2021-

2027 г. 
10 

Мярка 4: Подобряване енергийната ефективност на уличното 

осветление на територията на общината. 

Доизграждане на мрежата от 

енергоспестяващо улично осветление в 

общината. 

% Община 
2021-

2027 г. 
100 
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Мярка 5: Обществени зелени площи, площади и паркове. 

Облагородени, благоустроени и 

възстановени зелени площи, паркове, 

площади. 

бр. Община 
2021-

2027 г. 
15 

Почистени, поддържани и ремонтирани 

гробищни паркове. 
дка Община 

2021-

2027 г. 
62 

Мярка 6: Изграждане на ПСОВ. 

Изпълнен проект за проектиране и 

изграждане на ПСОВ. Изпълнени 

проекти за доизграждане на 

съпътстващата инфраструктура за 

град Летница. 

бр. Община; ВиК     
2021-

2027 г. 
3 

Мярка 7: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане в образователна, социална и културна 

инфраструктура. 

Изпълнени проекти за подобряване 

материалната база и 

функционалността на социалните 

услуги. 

Бр. Община 
2021-

2027 г. 
6 

Мярка 8: Реконструкция и/или ремонт на сгради, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност. 

Изпълнени проекти за саниране на 

сгради – общинска и частна 

собственост. 

бр. Община 
2021-

2027 г. 

7 

Газифицирани сгради- общинска и 

частна собственост. 
бр. 

Община; 

Аресгаз 
70 

Мярка 9: Превенция на рисковете от бедствия на местно ниво. 
Изградени укрепителни съоръжения, 

регулярно почистване. 
лв. 

Община; 

РИОСВ-

Плевен; БД 

„Дунавски 

район“ град 

Плевен 

2021-

2027 г. 
3 600 

000 

Мярка 10: Инфраструктура за масов спорт, отдих и младежки 

дейности. Поддържане на открити и закрити спортни площи за 

насърчаване на масовия спорт и провеждането на масови 

спортни събития. 

Изградени/ремонтирани 

реконструирани/модернизирани 

площадки. 

бр. Община 
2021-

2027 г. 
12 

Мярка 11: Инфраструктура за отдих, туристическа информация 

и обозначаване на туристически обекти. 

Изпълнени проекти за изграждане и 

модернизиране на туристическа 

инфраструктура. 

бр. 

Община 
2021-

2027 г. 

14 

Подобряване на информационното 

обслужване. 
лв. 200 000 

Мярка 12: Изграждане, възстановяване и реконструкция на 
Изградени/ремонтирани 

реконструирани обществени паркинги. 
бр. Община 

2021-

2027 г. 
7 
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обществени паркинги, вкл. системи за видеонаблюдение. Изградени/реконструирани/модернизира

ни системи за видеонаблюдение на 

имоти публична общинска собственост. 

бр. Община 
2021-

2027 г. 
10 

Мярка 13: Създаване на достъпна архитектурна среда. 
Изградени/реконструирани съоръжения 

за достъпна среда. 
бр. 

Община; ЕС; 

външно 

финансиране 

2021-

2027 г. 
7 

ПРИОРИТЕТ 2: ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ, РАЗВИТИЕ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО 

БАЗИСНИ УСЛУГИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА. 

Мярка 1: Подкрепа за създаване на нови микро и малки 

предприятия в общината. Стимулиране на стартиращи, в т.ч в 

технологични производства и услуги. 

Направени инвестиции в развитието и 

модернизацията на общинската 

икономика. 

бр. 
Община; НСИ; 

ИАМСП 

2021-

2027 г. 
15 

Мярка 2: Инфраструктура за общо ползване – пазари, хладилни 

съоръжения, пунктове за изкупуване, хидромелиорации. 

Административна подкрепа на 

фермерските стопанства и 

преработватели. Привлечени 

инвеститори. 

бр. Община 
2021-

2027 г. 
5 

Мярка 3: Прилагане на подхода ВОМР. 
Изпълнение на стратегия за ВОМР и 

дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи. 

бр. Община 
2021-

2027 г. 
5 

Мярка 4: Стимулиране на инвестиционната активност чрез 

предоставяне на възможности за използване на общински 

имоти и терени. Създаване на условия за устойчиво и 

ефективно управление на общинската собственост. 

Обществена информираност относно 

възможностите за инвестиции. 
Проведени процедури за предоставяне 

на имоти-общинска собственост. 

бр. Община 
2021-

2027 г. 
120 

Мярка 5: Устойчиво управление на земеделските земи и горите 

от общинския поземлен и горски фонд. 

Възстановителни и залесителни 

мероприятия. 
бр. Община 

2021-

2027 г. 

14 

Възложени дейности в горски 

територии. 
14 

ПРИОРИТЕТ 3: ЦЕЛЕНАСОЧЕНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ. 

Мярка 1: Подкрепа за интегриране на културно-историческото 

наследство с тематични туристически маршрути (винени, 

религиозни, природно-екологични и др.) Поддръжка, 

възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на селата, селския ландшафт и др. 

Извършени дейности и мероприятия за 

опазване и популяризиране на културно-

историческото наследство. 

бр. 
Община; 

НИНКН 

2021-

2027 г. 
7 

Мярка 2: Създаване и развитие на регионален туристически 

продукт. 
Разработени туристически продукти. бр. Община 

2021-

2027 г. 5 

Мярка 3: Създаване на информационна система относно 

възможностите за туризъм на територията на общината. 

Изпълнени проекти и извършени 

дейности за популяризиране на 

местните туристически 

забележителности и културни обичаи. 

бр. 
Община; 

ИСУН 

2021-

2027 г. 5 
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Мярка 4: Използване на интерактивни и смарт технологии, в 

т.ч. виртуална реалност, WI-FI осигуряване на обектите. 
WI-FI осигурени обекти. бр. Община 

2021-

2027 г. 30 

Мярка 5: Управление на отпадъците. Регионална система за 

управление на отпадъците за регион Ловеч. 

Извършени дейности за подобряване и 

надграждане на системата за 

управление на отпадъци. 

бр. 
Община; 

ОПОС; ИСУН; 

“ЕКОПАК 

България“ АД;  

РД град Ловеч 

2021-

2027 г. 

35 

Информационни кампании за 

популяризиране на разделното събиране. 
бр. 6 

Мярка 6: Намаляване на последиците от изменението на 

климата. 

Изпълнени проекти за енергийна 

ефективност, ВЕИ, велопътеки. 
бр. Община 

2021-

2027 г. 

70 

Екологично земеделие. дка 

Община; 

Земеделски 

производители 
100 000 

Мярка 7: Биологично разнообразие. 

Проекти и кампании за обществена 

ангажираност по опазване на 

биологичното разнообразие и 

естествените местообитания. 

бр. Община 

2021-

2027 г. 5 

ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО 

КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ. 

Мярка 1: Развитие на услуги за социална интеграция на различни 

групи в неравностойно положение. 
Социални услуги за възрастни и лица с 

увреждания. 
бр. 

Община; АСП; 

Агенция по 

заетостта 

2021-

2027 г. 7 

Мярка 2: Развитие на услуги за предоставяне на храна на 

различни групи в неравностойно положение. 
Предоставена храна на потребители 

от уязвими групи 

бр. 

годишно 

Община; АСП; 

ИСУН; БЧК; 

Фондове към 

ЕС 

2021-

2027 г. 50 

Мярка 3: Развитие на услуги насочени към превенция на рискови 

фактори за развитие на децата и семействата в риск. 
Предоставени услуги в подкрепа на 

деца и семейства в риск. 

бр. 

годишно 

Община; АСП; 

ЦОП 

2021-

2027 г. 12 

Мярка 4: Обучения/супервизия на служителите в социалната 

сфера. 

Повишаване квалификацията на 

служителите заети в социалните 

услуги. 

бр. 

Община; 

Оперативни 

програми 

2021-

2027 г. 7 

Мярка 5: Осигуряване достъпа до качествено предучилищно и 

училищно образование. 
Участие в Програми за развитие на 

образователната система. 
бр. 

Община; АСП; 

РУО; МОН 

2021-

2027 г. 7 

Мярка 6: Осигуряване на условия за заетост на трудоспособните 

лица. Осигуряване на достъп до програми за активиране, 

ориентиране, обучение и заетост. 

Осигуряване на заетост на лица по 

Програми за заетост на безработни 

лица. 

бр. 
Община; АЗ; 

ИСУН 

2021-

2027 г. 21 
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Мярка 7: Подкрепа за интеграция на маргинализирани общности. 
Дейности и проекти за социално 

включване на представители от 

различни социални групи. 

бр. Община 

2021-

2027 г. 21 

Мярка 8: Подпомагане на дейността на читалищата в общината и 

самодейните състави към тях. 
Библиотечни и самодейни 

инициативи. 

бр. 

годишно 

Община; 

Читалища 

2021-

2027 г. 10 

Мярка 9: Изпълнение на календара на културните събития. Културни мероприятия. 
бр. 

годишно 
Община 

2021-

2027 г. 10 

Мярка 10: Устойчиво развитие на физическото възпитание и 

спорта. 
Проведени спортни инициативи. 

бр. 

годишно 
Община 

2021-

2027 г. 3 

Мярка 11: Достъпно здравеопазване с високо качество на 

предоставяните услуги. 

Здравно информиране на 

населението. Информационни 

кампании. 

бр. 

Община; 

Лекарски 

практики 

2021-

2027 г. 15 

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ СЪВМЕСТНО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. 

Мярка 1: Внедряване на електронни услуги и системи. 

Дейности за 

въвеждане/модернизиране/усъвършен

стване на електронни услуги и 

управление. 

бр. Община 

2021-

2027 г. 21 

Мярка 2: Развитие на административния капацитет и реализиране 

на междуобщински партньорства. 

Подобряване на административния 

капацитет. Обучения. 
бр. 

Община; 

НСОРБ; ИПА; 

съседни 

общини 

2021-

2027 г. 

50 

Институционални и междуобщински 

партньорства.ИТИ. 
7 
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Стратегическа цел 
Индикатор  

/Описание на индикатора/ 

Мерна 

единица /хил. 

лв., бр., % и 

др./ 

Източник на 

информация 

НСИ, /Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по 

заетостта и др./ 

Базова 

стойност 

/Към 

началото 

на 

периода/ 

Целева 

стойност 

/Към края 

на 

периода/ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

 

Постигане на устойчив растеж чрез 

диверсификация и повишена 

конкурентоспособност на местната 

икономика, подобрена инфраструктура, 

иновации в развитието на територията, 

разумно управление на собствеността и 

повишаване на жизненият стандарт. 

Средна годишна работна заплата на наетите 

лица. 
лв.  НСИ 

15 374 

/2018г./ 
19 500 

Относителен дял на наетите в индустрията в 

общия брой наети лица. 
% НСИ 

68,2 

/2018г./ 
73,5 

Нетни приходи от продажби на предприятия на 

един жител. 
лв. НСИ 

37 450 
/2018г./ 

39 200 

Аварии по водопроводната и канализационната 

система. 
бр. ВиК град Ловеч 

63 

/2019г./ 
0 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

 

Подобряване качеството на жизнената 

среда, свързаност, интегрираност, опазване 

на природните дадености и съхранена 

околна среда. 

Обществени сгради с внедрени мерки за енергийна 

ефективност. 
бр. Община 

3  

/2020г./ 
7 

Реализирани проекти свързани с опазване на    

околната среда. 
бр. Община 3 10 

Реализирани проекти свързани с опазване на 

културно-историческото наследство и 

поддържане и развитие на туристически обекти. 

бр. Община 3 10 

Реализирани нощувки на територията на 

общината. 
бр. годишно Община 

6 528 

/2020г./ 
10 000  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

 

Балансирано развитие на общината, 

постигане на приобщаващ растеж, чрез 

социално-ангажирани, интегрирани 

политики, подобряване достъпа до услуги и 

добро управление. 

Развиване, увеличаване на броя/капацитета на  

предоставяните социални услуги. 
бр. Община; АСП 

7 

/2020г./ 
10 

Коефициент на естествен прираст на 

населението. 
‰ НСИ 

-60 

/2019г./ 
-30 

Коефициент на механичен прираст на 

населението. 
‰ НСИ 

+8 

/2019г./ 
15 

Гъстота на населението кв. км. НСИ 
18,7 

/2019г./ 
22,6 

Равнище на безработица. % 
Агенция по 

заетостта 
20,20 

/ 2020г./ 
8 

 


