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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ  И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

Индикатор Мярка 
Начална 

стойност  

Междинна 

стойност 

2017 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Период на 

отчитане и 

наблюдение 

Източник на 

информация 
Изменение Вид индикатор 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Развитие на балансирана и устойчива общинска икономика, функционираща  в благоприятна среда, 

стимулираща инвестициите и предприемачеството и отличаваща се с ефективно оползотворяване на местните ресурси и 

потенциали 

Приоритет 1.1 Динамично и устойчиво развитие на предприятията в общината чрез създаване на благоприятни условия за предприемачество 

и инвестиции 

Реализирани проекти от 

бизнеса по ОП Бр                     -    

                  

12  

                

25  ежегодно ИСУН 

                

25  за резултат 

Иновационни решения, 

внедрени в бизнеса Бр 

                      

3  

                  

10  

                

17  ежегодно 

МИЕТ, ИСУН, 

НСИ 

                

14  за резултат 

Нетни приходи от 

продажби хил.лв 124,924 165,000 210,000 ежегодно НСИ 

         

85,076  за въздействие 

Приходи от дейността хил.лв 135,651 185,000 235,000 ежегодно НСИ 

         

99,349  за въздействие 

Произведена продукция хил.лв 77,767 105,000 145,000 ежегодно НСИ 

         

67,233  за въздействие 

Брой стопански субекти по 

отрасли и сектори Бр 470 510 550 ежегодно НСИ 

                

80  за въздействие 

Разходи за придобиване на 

ДМА хил.лв 12,814 18,000 25,000 ежегодно НСИ 

         

85,076  за въздействие 

Реализирани проекти за 

технологична 

модернизация бр                     -    

                    

4  

                  

8  ежегодно ИСУН 

                  

8  за резултат 

Младежи, започнали 

самостоятелна дейност бр                     -    

                  

20  

                

40  ежегодно ДБТ 

                

40  за въздействие 

Новооткрити социални 

предприятия бр                     -    

                    

1  

                  

2  ежегодно ДСП 

                  

2  за въздействие 

Новосъздадени браншови 

съюзи и клъстери бр 

                      

2  

                    

5  

                  

8  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

6  за резултат 
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Реализирани проекти за 

ПЧП бр 

                      

3  

                  

15  

                

30  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

27  за резултат 

Предоставени електронни 

услуги за бизнеса бр                     -    

                    

5  

                

10  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

10  за резултат 

Приоритет 1.2 Развитие на потенциалите в местната икономика 

Легла за настаняване бр 436 600 850 ежегодно НСИ 

              

414  за резултат 

Реализирани нощувки бр 21,642 32,000 40,000 ежегодно НСИ 

         

18,358  за резултат 

Продължителност на 

престоя дни 1.76 2.20 3.00 ежегодно НСИ 

             

1.24  за въздействие 

Брой нови туристически 

продукти бр 6 14 20 ежегодно НСИ 

                

14  за въздействие 

Реновирани обекти на 

КИН бр 3 6 10 ежегодно 

Общинска 

администрация                 7  за резултат 

Организирани и посетени 

събития за популяризиране 

на общината бр 8 23 40 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

32  за резултат 

Потребени водни 

количества за балнеология Хил.л. 0  12,960 12,960  ежегодно 

Общинска 

администрация 12,960    за въздействие 

Потребени водни 

количества за отопление 

на общ.сгради Хил.л 0  97,978 97,978  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                 

97,978    за въздействие 

Отглеждани животни за 

селскостопански нужди бр 10,506 14,000 17,000 ежегодно ОДЗ-Смолян 

           

6,494  за въздействие 

Използваеми 

селскостопански площи  декари 10,342 14,000 18,000 ежегодно ОДЗ-Смолян 

           

7,658  за въздействие 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 Повишаване на жизнения стандарт на местните жители, ограничаване на отрицателните демографски 

тенденции, развитие на човешките ресурси чрез осигуряване на равни възможности за конкуретнтноспособно образование и 

обучение, устойчива заетост, личностен просперитет и социално сближаване 

Приоритет 2.1. Подобряване на възможностите за заетост, повишаване на благосъстоянието на населението и задържане на хората в 

общината 

Ниво на икономическа % 65.33 67.00 69.00 ежегодно НСИ              за резултат 
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активност 3.67  

Равнище на безработица % 16.3 13.00 10.00 ежегодно ДБТ -6.30 за резултат 

Лица, участвали в проекти 

и курсове за 

преквалификация бр 17 300 600 ежегодно ДБТ 

              

583  за резултат 

Средногодишна работна 

заплата лв 5,848 7,400 9,500 ежегодно НСИ 

           

3,652  за въздействие 

Заети лица по отрасли в 

нефинансов сектор бр 2,686 3,000 3,500 ежегодно НСИ 

              

814  за въздействие 

Безработни, стартирали 

самостоятелна дейност бр 7 30 60 ежегодно ДБТ 

                

53  за резултат 

Новосъздадени работни 

места за хора с увреждания бр 15 40 65 ежегодно ДСП 

                

50  за въздействие 

Приоритет 2.2. Лесен и равен достъп до качествени социални и образователни услуги и повишаване на сигурността на индивида 

Брой места в детските 

градини бр 348 370 400 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

52  за резултат 

Отпаднали ученици от 

училище бр 5 0 0 ежегодно 

Общинска 

администрация           -5 за резултат 

Ученици, участващи  в 

извънкласни форми бр 420 1,700 3,000 ежегодно 

Общинска 

администрация 2,580    за въздействие 

Брой места с осигурен 

интернет в училищата бр 166 184 200 ежегодно 

Общинска 

администрация 34    за въздействие 

Брой учители и педагози, 

преминали 

квалификационни курсове бр 112 170 230 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

118  за резултат 

Предоставяни социални 

услуги  бр 6 14 16 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

10  за резултат 

Капацитет на центровете 

за социални услуги бр 115 300 495 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

380  за резултат 

Брой клинични пътеки в 

МБАЛ бр 47 55 65 ежегодно РЗОК                18    за резултат 

Използваемост на 

легловата база в МБАЛ % 77.8 81 85 ежегодно РЗОК 

                  

7  за резултат 
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Проведени спортни 

състезания и прояви бр 20 60 120 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

100  за резултат 

Численост на 

спортуващите в спортните 

клубове бр 120   160 200  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                 

80    за резултат 

Реализирани културни 

прояви бр 52 180 300 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

348  за резултат 

Лица, участващи в 

самодейни състави бр  220 280  340  ежегодно 

Общинска 

администрация            120    за резултат 

Престъпления на глава от 

населението бр 4.9 4.5 4.1 ежегодно НСИ -0.80 за въздействие 

Приоритет 2.3. Качествени административни услуги и институционален капацитет за успешно управление 

Предоставени електронни 

услуги за населението бр 0 5 10 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

10  за резултат 

Реализирани проекти бр 40 55 70 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

30  за резултат 

Обучени служители бр 20 70 120 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

100  за резултат 

Изнесени 

административни услуги   6 12 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

14  за резултат 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване на състоянието на техническата и 

социална инфраструктура, съхраняване и опазване на природното богатство и обекти на културно-историческото наследство 

Приоритет 3.1. Изграждане на модерна техническа инфраструктура и интегрирано и балансирано развитие на населените места 

Положена трайна улична 

настилка кв.м 3,000 9,200 18,000 ежегодно 

Общинска 

администрация 

         

15,000  за резултат 

Подобрена улична 

инфраструктура % 9 20 40 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

31  за въздействие 

Общинска пътна мрежа без 

трайна настилка % 35 27 20 ежегодно 

Общинска 

администрация -15.00 за въздействие 

Обществени сгради с 

въведени енергоефективни 

мерки бр 10 14 18 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

8  за въздействие 



 

 

Доклад за предложени индикатори за мониторинг на ОПР 2014-2020 и конкретни общински политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

7 
 

Обновени обществени 

територии % 5 20 45 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

40  за резултат 

Изготвени проекти по 

ИПГВР бр 0 10 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

20  за резултат 

Приоритет 3.2.Опазване на околната среда и разумно използване на природните потенциали 

Изградени водопроводни 

мрежи метър 35,500 45,500 55,500 ежегодно 

Общинска 

администрация 

           

20,000  за резултат 

Загуби на питейна вода % 55 50 40 ежегодно "В и К"  -15 за въздействие 

Население без канализация % 50 40 30 ежегодно 

Общинска 

администрация -20 за въздействие 

Реализирани прояви с 

екологична насоченост бр 6 13 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

14  за резултат 
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ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 
 

Дейности 

 
 

Индикатори за 
изпълнение 

Стойност на индикатора 
Период на 
отчитане 

Източник на 
информация 

* Източник на 
финансиране 

Базова 
стойност 

2013 г. 

Междинна 
стойност 

2017 г. 

 Целева 
стойност 

2020 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Стратегическа цел: Насърчаване на икономическата активност, предприемаческия дух и инициатива и създаване на възможности за 

кариерно развитие и професионална реализация на младите хора. 

1.1. Оперативна цел: Подобряване качеството на формалното и неформалното образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.                                        

1.1.1. Задача: Осигуряване на възможности за 

стажуване и чиракуване в реална работна среда, 

включително чрез мобилност в чужбина.  

Брой лица 151 600 1000 ежегодно 

 ПГ "Христо Ботев" 

- Златоград; ЦОП, 

ДБТ 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

"Еразъм плюс", 

Национален бюджет  

1.1.2. Задача: Подобряване на сътрудничеството 

между средното и професионалното образование 

и работодателите с цел предлагане на актуални 

знания и умения и улесняване на прехода от 

образование към заетост. 

Брой проекти и 

инициативи 
1 5 8 ежегодно 

 ПГ "Христо Ботев" 

- Златоград; ЦОП, 

СОУ 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

"Еразъм плюс"  

1.1.3. Задача: Улесняване на достъпа до 

професионално образование и обучение на 

младежи в неравностойно положение - младежи 

със специални образователни потребности, 

младежи в социален риск или отпаднали от 

системата 

Брой проекти и 

инициативи 
0 2 4 ежегодно 

 ПГ "Христо Ботев" 

- Златоград; ЦОП, 

СОУ 

ОП РЧР, ОП НОИР 

1.1.4. Задача:  Усъвършенстване на езиковите и 

компютърните умения на младите хора. 
Брой лица ** 80 150 ежегодно ЦОП, ДБТ 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

"Еразъм плюс", 

Национален бюджет  
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1.2. Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора. 

1.2.1. Задача: Създаване на нови работни места за 

младежи 

Брой нови 

работни места 
82 320 500 ежегодно ДБТ 

ОПРЧР, Национален 

бюджет 

1.2.2. Задача: Насърчаване на работодателите за 

осигуряване на възможности за повишаване 

квалификацията на младите работници и 

служители, обучение на работното място, 

практики в други предприятия с цел взаимстване 

на опит. 

Брой лица 7 30 50 ежегодно ДБТ, ИСУН ОПРЧР 

 1.2.3. Задача: Създаване на възможности за 

стажове за младежи в предприятия и в 

общинската администрация. 

Брой лица 151 600 1000 ежегодно ИСУН, ДБТ, ОбА 
ОПРЧР, Национален 

бюджет 

1.2.4. Задача: Разширяване на достъпа до услуги 

за професионално ориентиране, чрез което да се 

осигури подкрепа за младите хора за решаване на 

проблеми, свързани с избора на професия или 

професионално развитие с оглед на 

индивидуалните качества на личността и 

връзката между тези качества и възможностите за 

заетост. 

Брой лица 120 500 900 ежегодно 
ДБТ, СОУ, ПГ, 

ЦПО 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

1.2.5. Задача: Разширяване достъпа на млади хора 

до посреднически услуги за намиране на работа 

чрез информиране и консултиране относно 

възможностите за мотивационно и 

квалификационно обучение, насочване към 

подходящи свободни работни места, 

включително и по програми и мерки за заетост и 

обучение. 

Брой нови услуги 0 1 1 ежегодно ДБТ, ИСУН 
ОПРЧР, Национален 

бюджет 

1.2.6. Задача: Подкрепа на предприятия и 

кооперации за наемане на младежи с увреждания 

и младежи в риск. 

Брой наети лица ** 2 5 ежегодно ДБТ Национален бюджет 
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1.2.7. Задача: Оборудване и адаптиране на 

работни места за младежи с увреждания 

Брой нови 

работни места 
0 2 4 ежегодно ДБТ 

ОПРЧР, Национален 

бюджет 

1.3. Оперативна цел: Стимулиране на предприемачеството сред младежите. 

1.3.1. Задача: Консултиране на предприемчиви 

млади хора с цел стартиране и развитие на 

собствен бизнес. 

Брой лица 78 300 550 ежегодно ДБТ, ИСУН ОПРЧР 

1.3.2. Задача: Насърчаване на предприемаческия 

интерес на младежите чрез участие в различни 

неформални обучения, състезания и конкурси, 

проекти. 

Брой лица 54 200 350 ежегодно СОУ, ПГ, ОбА 

ОП НОИР, Програма 

"Еразъм плюс", 

Национална 

програма за 

младежта 

1.3.3. Задача: Стимулиране и подпомагане на 

младите хора с постижения в областта на 

иновациите и високите технологии, промотиране 

на техните успехи. 

Брой прояви 0 1 2 ежегодно ОбА, СОУ 

общински бюджет;  

национален бюджет; 

европейски програми 

1.3.4. Задача: Популяризиране на социалното 

предприемачество и социалните иновации сред 

младежите и изграждане на капацитет на младите 

хора в неравностойно положение за стартиране и 

развитие на социално предприятие. 

Брой прояви 0 1 2 ежегодно 
 НЦЕМПИ и на 

ЦРЧР, ИСУН 

ОП РЧР, Национална 

програма за 

младежта, "Еразъм 

плюс"   

1.3.5. Задача: Насърчаване на младежкото 

предприемачество в областта на земеделието, 

животновъдството, туризма и други сектори чрез 

информиране и професионална помощ за 

разработка на качествени проекти за 

финансиране по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020. 

Брой кампании 0 3 6 ежегодно ОбА, ПРСР 
общински бюджет, 

ПРСР  
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1.3.6. Задача: Изграждане на бизнес център за 

целенасочена подкрепа на предприемаческата 

дейност, включително на млади предприемачи. 

Брой 0   1 еднократно посещение на място 
общинско участие, 

ОП РЧР 

1.3.7. Задача: Подкрепа за създаване на социални 

предприятия, обвързани с осигуряване на 

работни места на младежи с увреждания и 

младежи в риск. 

Брой 0 1 2 еднократно ИСУН, ДСП, ОбА 
ОП РЧР, общински 

бюджет 

2. Стратегическа цел: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги в съответствие с потребностите на младите хора и техните 

интереси. 

2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора. 

2.1.1. Задача: Предлагане на качествени 

информационни услуги, предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна информация, 

удовлетворяваща широк спектър от интереси и 

потребности на младите хора. 

Брой лица ** 200 500 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти 

ОП РЧР, Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

2.1.2. Задача: Публично подпомагане и 

предлагане на младежки информационно-

консултантски услуги и създаване на младежки 

информационно консултантски център. 

Брой 0   1 еднократно посещение на място 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

Задача 2.1.3. Подобряване на информационната 

среда относно възможностите за кандидатстване 

с проекти, насочени към младежи и консултации 

по разработка на проекти за финансиране по 

национални и международни програми, насочени 

към младежта  

Брой събития 0 3 6 ежегодно ОбА общински бюджет 

2.2. Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги в подкрепа на личностното и обществено развитие на младите хора. 
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2.2.1. Задача: Публично подпомагане и 

предлагане на консултантска помощ за семейно 

планиране и развитие на устойчиви семейни 

модели сред младите хора, включително и за 

развитие на умения за добро и отговорно 

родителство. 

Брой лица 0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

2.2.2. Задача: Разширяване на възможностите за 

организиране на свободното време на младите 

хора. 

Брой лица в 

извънкласни 

дейности 

150 700 1200 ежегодно 

Справки от спортни 

клубове, читалища, 

училища 

Национална 

програма за 

младежта, Програми 

към Министерството 

на младежта и 

спорта, Спортен 

календар, спортни 

клубове 

2.2.3. Задача: Разширяване на мрежата и развитие 

на капацитета на доставчиците на услуги за 

развитие на младите хора – юридически лица с 

нестопанска цел, читалища, културни 

организации, спортни организации, 

професионални консултанти и др. 

Брой дейности 0 5 10 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти 

ОПДУ,Национална 

програма за 

младежта, ОП РЧР 

Оперативна цел 2.3. Насърчаване на неформалното учене 
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 2.3.1. Задача: Разширяване на възможностите за 

неформално учене на младите хора и предлагане 

на услуги за повишаване на знанията, опита и 

уменията им, за приобщаването им към 

ценностите на гражданското общество, наука, 

култура, изкуство, здравословния начин на 

живот, за предотвратяване на 

противообществените прояви и рисковото 

поведение на младежите и др. 

Брой лица 120 500 1000 ежегодно ДБТ, ЦОП 

Национална 

програма за 

младежта, Програма 

"Еразъм плюс" 

 2.3.2. Задача: Популяризиране формите на 

неформално учене. 
Брой събития 0 2 4 ежегодно ОбА 

Национална 

програма за 

младежта 

2..3.3. Задача: Подобряване познанията на 

младите хора за историята, просветното дело и 

културното наследство на региона чрез 

неформално учене, участие във възстановки и 

други форми извън системата на формалното 

образование. 

Брой събития 3 10 15 ежегодно ОбА 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

2.3.4. Задача: Разширяване на достъпа на младите 

хора до участие в проекти по националните 

младежки програми и инициативи, до Програма 

„Еразъм плюс”, Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” и 

др. 

бр. създадени 

информационни 

канали  

0 1 2 ежегодно 

страница в 

Интернет, издадени 

материали 

общински бюджет 
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2.3.5. Задача: Популяризиране и насърчаване на 

използването на EUROPASS и YOUTHPASS от 

младите хора като инструменти за самооценка на 

знания и умения, включително умения, 

придобити в неформална среда. 

бр. издадени 

Europass и 

Youthpass 

документи 

0 60 100 ежегодно СОУ, НПО 
Програма "Еразъм 

плюс" 

Оперативна цел 2.4. Развитие на таланта, творческите умения и възможностите за изява на младите хора съобразно техните интереси.  

 2.4.1. Задача: Насърчаване на изследователския 

интерес, творчеството и креативността на 

младите хора чрез участие в различни проекти и 

извънкласни дейности. 

Брой лица 420 1700 3000 ежегодно 
ОбА, СОУ, ПГ, 

ИСУН 

ОП НОИР,"Еразъм 

плюс", Национална 

програма за 

младежта 

 2.4.2. Задача: Подкрепа на млади дебютанти в 

изкуствата и на млади таланти в областта на 

спорта, подкрепа на изявени младежи в сферата 

на хуманитарните, инженерните и точните науки. 

Брой подкрепени 

лица 
0 2 4 ежегодно ОбА 

общински бюджет, 

стипендиантски 

програми, НФ 

"Култура" 

2.4.3. Задача: Подкрепа за реализация на 

творческите способности на младите хора, 

тяхната креативност и иновативност, 

включително чрез улесняване на достъпа до нови 

технологии. 

Брой подкрепени 

лица 
0 2 4 ежегодно ОбА 

"Еразъм плюс", 

Програма "Творческа 

Европа" 

 2.4.4. Задача: Подпомагане организирането и 

участието на изявени деца и младежи в конкурси, 

обучителни и спортни лагери, пленери, турнири, 

олимпиади и др. 

Брой изяви 100 500 800 ежегодно ОбА 

общински бюджет, 

стипендиантски 

програми 
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 2.4.5.Задача:  Разпространение на информация в 

училищата и читалищата за актуални конкурси, 

стипендии, състезания и други за младежи с 

изявен талант в определени области. 

Брой обхванати 

лица 
392 1600 2800 ежегодно 

СОУ, Читалища, 

ОбА 
общински бюджет 

 2.4.6. Задача: Организиране на образователни, 

спортни и културни събития, чрез които 

изявените деца и младежи могат да демонстрират 

знанията и възможностите си. 

Брой лца 150 700 1200 ежегодно 
ОбА, спортни 

клубове, читалища 

общински бюджет,  

Национална 

програма за 

младежта 

2.4.7. Задача: Проучване на желанията и 

интересите на младежите с изявени таланти и 

насочването им към подходящи форми за 

ангажиране на свободното време. 

Брой обхванати 

лица 
3 10 20 ежегодно ОбА, Читалища 

"Еразъм плюс", 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

3. Стратегическа цел: Повишаване на гражданската активност на младите хора и участието им в управлението на местното развитие. 

3.1. Оперативна цел: Насърчаване създаването и развитието на младежките организации и подкрепа за изграждане на техния капацитет. 

3.1.1. Задача: Стимулиране на гражданската 

активност на младите хора и предоставяне на 

консултации за регистрация и управление на 

младежка неправителствена организация, 

насърчаване създаването и включването на 

младите хора в неформални групи. 

Брой обхванати 

лица 
0 20 40 ежегодно 

справка от 

бенефициентите за 

обхванатите лица в 

отделните проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.1.2. Задача: Популяризиране и прилагане на 

добри практики и модели за младежка 

гражданска активност.  

Брой  0 1 2 ежегодно 
Описание на 

добрите практики 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 
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 3.1.3. Задача: Създаване на условия за подкрепа 

и реализиране на проекти, инициирани от 

младите хора и младежки кампании и 

инициативи. 

Брой проекти 0 2 6 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.1.4. Задача: Изграждане на капацитет на 

младежите, младежките работници, младежките 

лидери и младежките НПО  за ефективно участие 

в процеса на формулиране и мониторинг на 

политиките и за ефективно взаимодействие с 

местната власт и медиите. 

Брой лица 0 20 40 ежегодно 

справка за 

проведени 

обучения и прояви 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.1.5. Задача: Изграждане на капацитет на 

младите хора и техните организации за 

разработка и управление на младежки проекти. 

бр. реализирани 

дейности 
0 3 5 ежегодно 

справка за 

реализирани 

дейности за 

изграждане на 

капацитет 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

Оперативна цел 3.2. Насърчаване на гражданското образование и обучение. 

 3.2.1. Задача: Обучение на младежи с цел 

познаване на механизмите за участие в процеса 

на вземане на решения на местно ниво. 

бр. обучени лица 0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.2. Задача: Обучение на младежи по защита на 

правата на човека, особено по въпросите на 

правата на детето, дискриминацията, 

равнопоставеността между половете. 

бр. обучени 

младежи 
0 15 30 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 
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 3.2.3. Задача: Обучение на младежи за познаване 

на публичните институции в ЕС. 

бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.4. Задача: Обучение на младежи по отговорно 

поведение към околната среда и запознаване с 

предизвикателствата от климатичните промени. 

бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.5. Задача: Обучение на младежи по устойчиво 

потребление и устойчив начин на живот. 

бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.6. Задача: Обучение на младежки лидери. 
бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

Оперативна цел 3.3. Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните 

политики на общинско ниво. 

3.3.1. Задача: Осигуряване на представителство 

на младите хора на общинско ниво при 

вземането, изпълнението и оценката на решения, 

касаещи младите хора чрез създаване на 

Младежки съвет 

Брой създадени 

механизми 
0 1   ежегодно правила за работа 

ОПАК, общински 

бюджет 
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3.3.2. Задача: Подобряване достъпа и 

насърчаване участието на младите хора в 

заседания на общинския съвет по въпроси, 

касещи техните интереси. 

бр. Инициативи 0 2 4 ежегодно 

справка за 

проведени 

инициативи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.3.3. Задача: Насърчаване на младите хора и 

техните организации да инициират предложения 

за публични мерки и дейности или за промяна в 

някои от местните политики, касаещи интересите 

на младежта. 

бр. иницирани 

предложения от 

млади хора 

0 2 4 ежегодно 

справка от 

общинска 

администрация за 

внесени 

предложения от 

младежи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.3.4. Задача: Стимулиране участието на младите 

хора и техните организации в опазването и 

съхранението на природното богатство и 

културно-историческото наследство. 

бр. инициативи  1 5 10 ежегодно 

справка за 

проведените 

инициативи от 

техните 

организатори 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.4. Оперативна цел: Насърчаване участието на младежи, родени в община Златоград и живеещи в страната и чужбина в реализирането на значими местни 

проекти и инициативи. 

3.4.1. Задача: Организиране на годишни 

събирания на родените в община Златоград и 

професионално реализиралите се в страната и 

чужбина младежи под наименованието 

„Златоградската Коледа” с цел подпомагане на 

значими местни проекти и инициативи с висока 

икономическа и социална стойност и ефект за 

местното развитие. 

Брой събирания 0 3 6 ежегодно протоколи общински бюджет 

3.5. Оперативна цел: Насърчаване участието на младите хора в живота на общината. 
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 3.5.1. Задача: Привличане на младите хора да 

участват в подготовката и провеждането на 

събития от културния и спортния календар на 

община Златоград. 

Брой лица 10 60 120 ежегодно ОбА общински бюджет 

 3.5.2. Задача: Привличане участието на младите 

хора в популяризирането на местния фолкор и 

традиции чрез съвременни интерпретации с цел 

да достигне до младежката публика в национален 

и международен мащаб – разработване на 

мултимедийни продукти, иновативни младежки 

културни събития и др. 

бр. инициативи 0 2 4 ежегодно 

справки от 

реализирани 

инициативи и 

проекти 

"Еразъм плюс", 

„Творческа Европа", 

Национална 

програма за 

младежта  

3.5.3. Задача: Пълноценно използване на 

потенциала на младите хора, тяхната креативност 

и новаторско мислене за разработка на нови 

културно-исторически анимации и нови пътища 

за презентиране и разпространение на 

информацията за община Златоград като 

туристическа дестинация, което да доведе до 

привличане на повече млади туристи в общината. 

Брой продукти, 

рабработени от 

младежи 

0 2 4 ежегодно ОбА, НПО, 

Национална 

програма за 

младежта, "Еразъм 

плюс", ТГС, ОПРР 

Задача 3.5.4. Въвличане на младите хора в 

работата на общинския туристически 

информационен център и осъществяване на 

сътрудничество за широко промотиране и 

маркетиране на туристическите ресурси на 

общината 

Брой лица 0 10 20   ОбА, ТИЦ 

Национална 

програма за 

младежта, "Еразъм 

плюс", общински 

бюджет 

4. Стратегическа цел: Развитие на младежкото доброволчество. 

Оперативна цел 4.1. Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора и осигуряване на признаване на придобитите умения чрез 

доброволческа дейност. 
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4.1.1. Задача: Популяризиране на 

доброволчеството сред младите хора. 

Брой лица-

доброволци 
0 5 10 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

 4.1.2. Задача: Популяризиране на европейските 

програми за доброволчески дейности и обмен на 

доброволци. 

бр. обхванати 

младежи в 

инициативи 

0 5 10 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

 4.1.3. Задача: Изграждане на капацитет за по-

пълноценно използване на възможностите на 

Програма „Еразъм плюс” и Националната 

програма за младежта за реализиране на 

доброволчески дейности. 

бр. обхванати 

младежи в 

инициативи за 

изграждане на 

капацитет 

0 5 10 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

4.1.4. Задача: Насърчаване и подпомагане на 

участието на младежи в международното 

младежко доброволчество чрез подходящо 

обучение и квалификация на младите 

доброволци, свързани с извършваните от 

младежите доброволчески дейности. 

бр. обучени 

младежи 
0 5 10 ежегодно 

програма на 

обученията, 

сертификати за 

участие 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

4.1.5. Задача: Популяризиране на добри практики 

и модели за управление на млади доброволци - 

набиране, обучение, стимулиране , наблюдение и 

оценка , както и за признание на постиженията 

им. 

бр. инициативи  0 3 5 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 



 

 

Доклад за предложени индикатори за мониторинг на ОПР 2014-2020 и конкретни общински политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

21 
 

5. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение - младежи с увреждания, младежи 

страдащи от различни зависимости и други младежи в риск. 

Оперативна цел: 5.1. Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата. 

5.1.1.  Задача: Разработване на социални услуги, 

подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 

години в риск и синхронизирането им с 

политиките в областта на закрила на детето чрез 

разширяване спектъра на предлаганите услуги в 

Дневен център за деца и лица с увреждания и 

Център за обществена подкрепа. 

бр. реализирани 

проекти, 

инициативи, 

дейности 

няма 

данни 
2 4 ежегодно 

справка от 

центровете за 

предоставяне на 

социални услуги 

ОПРЧР 

Оперативна цел 5.2. Осигуряване на социални услуги за младите хора в неравностойно положение. 

5.2.1. Задача: Насърчаване на сътрудничеството 

между социалните работници, младежките 

работници и младежките лидери за приобщаване 

на младите хора в неравностойно положение. 

бр. събития, 

инициативи, 

проекти 

0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализираните 

съвместни 

инициативи, 

проекти, събития 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

5.2.2. Задача: Повишаване на пригодността за 

заетост на младежите в неравностойно 

положение. 

бр. курсове  0 2 4 ежегодно ДБТ, ОбА, ЦПО 
ОП РЧР, общински 

бюджет 

 5.2.3. Задача: Насърчаване съпричастността на 

младите хора към политиките за социално 

включване. 

бр. млади хора, 

обхванати в 

инициативи  

0 40 60 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи и 

кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

6. Стратегическа цел: Превенция на младежката престъпност и рисковото поведение на деца и младежи. 
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6.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организации, училищата и медиите в превенция на правонарушенията, извършвани от 

млади хора и рисковото поведение на деца и младежи. 

Задача 2. Публично подпомагане и предлагане 

на консултантска помощ за семейно планиране и 

развитие на устойчиви семейни модели сред 

младите хора, включително и за развитие на 

умения за добро и отговорно родителство. 

бр. консултирани 

младежи  
0 15 30 ежегодно 

справка за  

предоставени 

консултантски 

услуги  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

 6.1.1. Задача: Организиране на информационни и 

образователни кампании за превенция на 

младежката престъпност и рисковото поведение 

на младежите. 

Брой кампании 3 9 15 ежегодно 

справка за 

организираните  

кампании  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.1.2. Задача: Насърчаване и активно участие на 

младите хора, младежките лидери, младежките 

работници и организации в превантивни 

програми и кампании. 

Брой младежи, 

включени в 

кампании 

100 500 800 ежегодно 

Справка за 

включени младежи 

в кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.1.3. Задача: Разработка/разпространение на 

информационни и образователни материали по 

превенция. 

брой инициативи 

и проекти 
1 5 8 ежегодно 

справка за 

проведени 

иициативи и 

проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.2. Оперативна цел: Превенция на асоциалното поведение на младежите 

6.2.1. Задача: Разработване и реализацията на 

мерки за овладяване на агресията сред младежите 

в училище и извън училище. 

бр. инициативи и 

проекти 
0 2 4 ежегодно 

справка за 

реализирани 

инициативи и  

проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

Оперативна цел 6.3. Осигуряване на безопасна Интернет среда 



 

 

Доклад за предложени индикатори за мониторинг на ОПР 2014-2020 и конкретни общински политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

23 
 

 6.3.1. Задача: Организиране на обучения и 

инициативи за отговорно ползване на Интернет. 

бр. обучения и 

инициативи  
0 2 4 ежегодно 

справка за 

реализирани 

обучения и 

инициативи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.3.2. Задача: Организиране на кампании и 

беседи в училищата за намаляване на „езика на 

омразата” в социалните мрежи, Интернет 

форумите и др. 

бр. кампании и 

беседи в 

училищата 

0 2 4 ежегодно 

справки от 

училищата за 

проведени 

кампании и беседи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

7. Стратегическа цел: Популяризиране на устойчивия и здравословен начин на живот сред младежите. 

Оперативна цел 7.1. Ангажиране на младите хора в популяризирането на устойчивия начин на живот. 

7.1.1. Задача: Организиране на информационни и 

образователни кампании за устойчив начин на 

живот и устойчиво потребление сред младите 

хора. 

бр. инициативи и 

кампании 
0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи и 

кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

7.1.2. Задача: Насърчаване и активно участие на 

младите хора, младежките лидери, младежките 

работници и организации в кампании по 

промотиране на отговорно и екосъобразно 

поведение и устойчиво енергийно потребление 

сред младите хора. 

бр. инициативи и 

кампании 
0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи и 

кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

7.1.3. Задача: Разработка/разпространение на 

информационни и образователни материали по 

устойчиво потребление. 

бр. инициативи  0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 
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Оперативна цел 7.2. Насърчаване на здравословното хранене сред младежите и превенция на социално значими заболявания, свързани с храненето и 

употребата на химически добавки за натрупване на мускулна маса  

7.2.1. Задача: Провеждане на обучения в 

училищата и информационни кампании. 

бр. обучения и  

кампании 
0 2 4 ежегодно 

Справка за 

проведени 

обучения и 

кампании 

Национална 

програма за 

младежта, 

национален бюджет 

 7.2.3. Задача: Провеждане на информационни 

дни и беседи. 

бр. 

информационни 

дни и беседи 

0 2 4 ежегодно 

Справка за 

проведени 

информационни 

дни и беседи 

Национална 

програма за 

младежта, 

национален бюджет 

8. Стратегическа цел: Утвърждаване на физическите занимания и спорта като начин за осмисляне на свободното време на младежите. 

 

Оперативна цел 8.1. Популяризиране на двигателната активност и спорта като средство за здраве и добра фигура. 

 8.1.1. Задача: Организиране на образователни и 

информационни кампании сред младежите. 
бр. кампании 0 3 6 ежегодно 

справка за 

организираните 

кампании 

Национална 

програма за 

младежта 

8.1.2. Задача: Разработка на програми за 

социален туризъм в училищата. 

бр. разработени 

програми  
0 1 1 ежегодно 

Справки за 

програми за 

социален туризъм  

общински бюджет, 

оперативни програми 

8.1.3. Задача: Практикуване на разнообразни 

видове спорт и социален туризъм като 

извънкласна дейност. 

бр. младежи, 

включени в 

спортни клубове 

и спортни  

дейности 

370 1600 2800 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи в спортни 

клубове и 

училищни  отбори 

Национална 

програма за 

младежта, ОПНОИР 

 8.1.4. Задача: Създаване на карта и 

информационно табло за местоположението на 

спортните площадки и спортни бази на 

територията на община Златоград . 

брой 

информационно 

табло и карта 

0 1 2 ежегодно 

Фотоснимки от 

информационно 

табло и карта 

общински бюджет 
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Оперативна цел 8.2. Увеличаване броя на младежите, практикуващи спорт в свободното време. 

8.2.1. Задача : Организиране на спортни празници 

и спортни мероприятия на открито. 

бр. спортни 

мероприятия 
12 50 90 ежегодно 

справки за 

реализираните 

спортни 

мероприятия 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

8.2.3. Задача: Разширяване на мрежата от 

спортни клубове, включване на още видове  

спорт. 

бр. спортни 

клубове и видове 

спорт 

5 6 7 ежегодно 

справка за 

функциониращите  

клубове и 

практикувани 

видове спорт 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

Оперативна цел 8.3. Утвърждаване на спорта в училище и спорта за всички. 

 8.3.1. Задача: Подпомагане на извънкласната 

тренировъчна  и състезателна дейност, подбор и 

селекция на младежи за спортни дейности. 

бр. младежи,  140 600 1000 ежегодно 

справка от 

общинска 

администрация и 

спортните клубове 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

 8.3.2. Задача: Разработване, експериментиране и 

прилагане на съвременни методи за подбор и 

програми за обучение, тренировъчна и спортно- 

състезателна дейност. 

бр. разработени и 

приложени нови 

програми и 

методи 

0 1 1 ежегодно 

програми за 

обучение, 

тренировъчна и 

спортно- 

състезателна 

дейност. 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

Задача 8.3.3. Учредяване на спортна паралелка в 

системата на формалното образование. 

бр. създадени 

нови училищни 

паралелки 

0   1 ежегодно 

справка в 

училищната 

документация 

  

8.4. Оперативна цел:  Насърчаване на младите таланти в спорта. 
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8.4.1. Задача: Подпомагане организирането и 

участието на изявени деца и младежи в спортни 

турнири и състезания. 

бр. участвали 

младежи 
250 600 800 ежегодно 

справка за 

подпомогнато 

участие  

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

8.4.2 . Задача: Организиране на спортни 

мероприятия в община Златоград, чрез които 

изявените деца и младежи да могат да 

демонстрират възможностите си. 

бр. участници 250 1200 1900 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

8.4.3. Задача: Разработване и участие в проекти, 

насочени към развитие на спортните заложби на 

младежите. 

бр. проекти 0 1 2 ежегодно 

справка за 

разработените и 

реализирани 

проекти 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

Стратегическа цел 9: Подобряване на достъпа до спорт за младежите с увреждания. 

Оперативна цел 9.1. Осигуряване на достъпна среда и адаптирани програми за двигателна активност на младежите с уреждания. 

Задача 9.1.1. Създаване на достъпна спортна 

инфраструктура и условия за практикуване на 

спорт за младежите с увреждания.  

бр. проекти 0 1 1 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и дейности  

общински бюджет, 

ПРСР  

 9.1.2. Задача: Разработка на програми за 

двигателна активност и спорт на младежи със 

специални потребности.  

бр. разработени 

програми  
0 1 2 ежегодно 

справка за 

разработени 

програми  

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

9.1.3. Задача: Изграждане на площадка с фитнес 

уреди на открито за младежите с увреждания. 

бр. изградени 

площадки  
0 1   ежегодно 

налична площадка 

за младежи с 

увреждания 

общински бюджет 
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9.1.4. Задача: Развитие на интеграционните схеми 

чрез спортни мероприятия. 
бр. проекти и 

инициативи 
1 3 5 ежегодно 

информация от 

общинска 

администрация и 

спортните клубове 

Национална 

програма за 

младежта, програми 

към Министерството 

на младежта и спорта 

10. Стратегическа цел: Ефективно управление и модернизиране на спортната база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения. 

10.1. Оперативна цел: Инвестиции в училищната спортна база. 

10.1.1. Задача: Подобряване на възможностите за 

спорт в училище чрез фитнес уреди на открито. 

бр. изградени 

площадки 
0 1 1 ежегодно 

налична площадка 

с фитнесуреди на 

открито в поне 1 от 

училищата 

общински бюджет 

10.1.2.  Задача: Инвестиции в подобряване 

облика и модернизиране на съоръженията във 

физкултурните салони. 

бр. 

модернизирани 

физкултурни 

салони 

0 1 1 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции 

общински бюджет 

10.2. Оперативна цел: Инвестиции в спорта за свободното време. 

10.2.1. Задача: Изграждане на 

многофункционални спортни площадки в селата 

Старцево, Долен и Ерма река. 

бр. изградени  

спортни 

площадки в 

селата  

0   3 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции от ОбА 

ПРСР, ММС 

10.2.2. Задача: Изграждане на закрита спортна 

зала. 
бр. спортни зали 1 1 1 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции от ОбА 

ПРСР, ММС 

10.2.3. Задача:  Изграждане на кътове за отдих. 
бр. кътове за 

отдих 
0 1 1 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции от ОбА 

ПРСР, ММС 

Оперативна цел 10.3. Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска собственост  
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10.3.1. Задача: Осигуряване на по-добър достъп 

до спортните съоръжения и целогодишно 

ползване на плувния басейн. 

брой младежи, 

ползващи 

спортните 

съоръжения и 

плувния басейн 

100 500 800 ежегодно Справки от ОбА общински бюджет 

10.3.2. Задача: Разширяване на Програмата за 

спортни мероприятия на Община      Златоград 

чрез домакинство на национални и 

международни състезания. 

бр. национални и 

международни 

състезания 

0 1 2 ежегодно Справки от ОбА общински бюджет 

10.3.3. Задача:  Организиране на дългосрочни 

лагери за тренировъчна дейност на 

професионални клубове по футбол, баскетбол, 

борба, плуване, хокей на трева и др. 

бр. лагери  0 1 2 ежегодно 
Справки от ОбА и 

спортни клубове 
общински бюджет 

Оперативна цел 10.4. Подобряване на методическото управление, квалификацията на кадрите и координацията в политиката в областта на спорта 

10.4.1. Задача: Разработване, експериментиране и 

внедряване на програми за оптимизиране на 

двигателния режим на младото поколение. 

бр. програми  0 1 1 ежегодно 

копия от 

разработени 

програми 

национален бюджет 

10.4.2. Задача: Подобряване на квалификацията 

на треньорите и ръководителите на спортните 

дейности. 

бр. треньори и 

ръководители  

участвали в 

курсове  

1 3 6 ежегодно 

справка от 

общинска 

администрация за 

обучените лица 

общински бюджет, 

национален бюджет 

10.4.3. Задача: Създаване на Обществен съвет по 

спорта  

бр. създадени 

структури з 
0 1 1 ежегодно 

правила за работа 

на обществения 

съвет по спота, 

протоколи от 

неговата работа 

общински бюджет 

Оперативна цел 10.5. Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта. 
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10.5.1. Задача: Създаване на публично-частни 

партньорства за поддръжка и ремонт на спортни 

съоръжения и бази. 

бр. ПЧП в 

областта на 

спорта 

0 1 2 ежегодно 

договори за ПЧП, 

справка за 

извършените 

инвестиции 

общински бюджет, 

средства от частни 

източници 

Стратегическа цел 11: Развитие на междукултурния диалог, трансграничното и международното сътрудничество в младежката сфера и 

младежките обмени. 

Оперативна цел 11.1. Насърчаване на междукултурното младежко общуване. 

11.1.1. Задача: Насърчаване и подпомагане на 

мобилността на младите хора. 
бр. Младежи 0 20 40 ежегодно 

справка за 

участниците в 

проекти  

"Еразъм плюс" 

11.1.2. Задача : Насърчаване и подпомагане на 

опознаването на отделните общности и техните 

култури за стимулиране на толерантност, 

разбирателство и взаимодействие между 

общностите. 

брой младежи, 

включени в 

дейности 

0 20 40 ежегодно 

справка за 

участниците в 

проекти  

"Еразъм плюс", ТГС  

Оперативна цел 11.2. Стимулиране и подпомагане на участието на младежите в международни и трансгранични дейности, проекти и инициативи. 

11.2.1. Задача: Популяризиране на европейското 

сътрудничество в младежката сфера. 

брой проекти и 

инициативи 
0 3 5 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти и 

инициативи 

"Еразъм плюс", други 

програми 

11.2.2. Задача: Насърчаване и подпомагане на 

приобщаването на младите хора към 

европейското гражданство и изучаването на 

европейски езици и култури. 

брой инициативи 

и проекти 
0 3 5 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти и 

инициативи 

"Еразъм плюс", други 

програми 



 

 

Доклад за предложени индикатори за мониторинг на ОПР 2014-2020 и конкретни общински политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

30 
 

11.2.3. Задача: Изграждане на умения за работа в 

мултикултурна и мултинационална среда. 

брой включени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи  

"Еразъм плюс", други 

програми 

11.2.4. Задача: Опознаване и сближаване със 

съседните националности и култури. 

брой включени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи  

"Еразъм плюс", други 

програми 
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ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ                                                                                                  

В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 Г.-2020 Г. 
 

Дейности 
Индикатори за 

изпълнение 

Стойност на индикатора 

Източник на 

информация 

Източник на 

финансиране 
Базова 

стойност  

2013 г. 

Междинна 

 стойност  

2017 г. 

 Целева 

стойност 

2020 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Главна стратегическа цел: Придобиването, управлението  и разпореждането с имотите – общинска собственост има за основна  цел 

достигане и поддържане на висок икономически и социален растеж за осигуряване на устойчиво развитие на Община Златоград, 

повишаване приходите в общинския бюджет, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих и 

туризъм. 

Приоритет 1:  Създаване на условия за устойчиво и ефективно управление на общинската собственост;                                      

1. Разработване и приемане от Общински съвет 

Златоград  на Програма за управление на 

общинската собственост  - придобиване, 

наеми, продажби, замени, вещни права и др. 

Приета ежегодна програма за 

управление на общинскта 

собственост 

1 4 7 

справки за приета програма  

за управление на 

общинската собственост от 

Общински съвет - 

Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Максимална идентификация и актуване на 

обектите общинска собственост и активни 

действия за придобиване на имоти с местно 

значение от държавата.  

 брой идентифицирани и актувани 

обекти общинска собственост за 

придобиване на имоти с местно 

значение от държавата 

13 3 7 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 
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3. Утвърждаване публично оповестения 

конкурс и публично оповестения търг с 

конкретно поети инвестиционни ангажименти, 

като основна формата при разпореждането с 

общинска собственост. 

брой утвърдени публично 

оповестени конкурси и публично 

оповестени търгове с конкретно 

поети инвестиционни ангажименти 

4 8 12 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

4. Управление на общинските имоти, чрез 

предоставянето им на концесия. 

 брой  общинските имоти 

предоставени  на концесия  
0 1 2 

справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

5. Управление на общинските имоти, чрез 

публично частно партньорство. 

 брой  общинските имоти 

управлявани чрез публично частно 

партньорство 

1 2 3 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

6. Осъществяване на текущ контрол по 

изпълнение на задълженията по концесионни 

договори, договори за продажба със 

задължения от проведени конкурси и договори 

за наем. 

брой изпълнени проверки и одит по 

изпълнение на задълженията по 

договори за разпореждане с 

общинско имущество 

10 20 30 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

7. Използване на възможностите на 

геотермално находище „Ерма река” за 

намаляване на енергопотреблението  и 

съотвенто разходите в имотите общинска 

собственост. 

брой обекти общинска собственост 

изполващи  възможностите на 

геотермално находище "Ерма река". 

0 7 12 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г. 

8. Използване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници в имотите общинска 

собственост. 

брой общински имоти изполващи 

възобновяеми енергийни източници 
0 7 12 

справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР, 

ПРСР,  

НКПР 2013 

- 2025 г., 

МФК 

Приоритет  2:  Стимулиране на инвестиционната активност и осигуряване на прозрачност при управление на общинската 

собственост; 
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1. Обявяване в официалния сайт на Община 

Златоград на свободните обекти, сгради и 

терени. 

брой обявени свободни общински 

обекти, сгради и терени. 
9 20 30 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Обявяване в официалния сайт на Община 

Златоград на  процедури по публични търгове. 

брой обявени процедури по 

публични търгове   
10 20 30 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

3. Обявяване в официалния сайт на Община 

Златоград на публично оповестени конкурси.  

брой обявени  публично оповестени 

конкурси.  
10 20 30 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

4. Поддържане в актуално състояние на 

публичен електронен регистър на общинската 

собственост с достъп през сайта на община 

Златоград. 

брой създадени актуални публични 

регистри 
1 3 5 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

5. Удовлетворяване исканията на граждани и 

фирми, свързани с придобиване на общинска 

собственост за привеждане на обекти за 

производство, търговия и услуги в 

съответствие с изискванията на ЕС. 

брой издадени решения за 

придобиване на общинска 

собственост 

5 15 25 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

Приоритет 3:  Териториално-устройствени предпоставки за ефективно управление на общинската собственост; 

1. Приключване на процедурите за 

окончателното приемане на Актуализирания 

общ устройствен план на община Златоград. 

приет актуализиран общ 

устройствен план на община 

Златоград 

0 1 1 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г. 

2. Изясняване потребностите от Подробни 

устройствени планове на територията на града 

и населените места в общината и разработване 

програма за тяхното изработване след 

обществено обсъждане. 

брой  изработени подробни 

устройствени планове на 

територията на община Златоград 

1 4 6 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г. 

3. Участие  на обществени организации и 

гражданите в процеса на разработване на 

плановете, програми и при вземане на значими 

брой привлечени обществени 

организации, граждани 
36 100 150 

данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 
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за общността решения. 

4. Усъвършенстване на системата за 

информираност на обществените структури за 

проблемите, отнасящи се до местните 

общности. 

брой организирани кръгли маси, 

семинари, координациони срещи, 

обществени обсъждания и 

конференци 

4 15 35 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

ОПДУ 

Приоритет 4: Разработване програма за изграждане и управлението на общинския жилищен фонд; 

1. Учредяване на  права за  строеж на 

инвиститори срещу  обезщетение за общината- 

готови жилища. 

брой учредени права за строеж 0 5 8 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Частен 

капитал 

2. Осъществяване на обществен контрол по 

настаняването в  общински 

жилища.Ефективното управление на 

общинските жилища, като основа за решаване 

социалните проблеми на гражданите с ниски 

доходи.  

създадена общинска комисия 

включваща в себе си представители 

на общинска администрация, 

общински съвет и структурите на 

гражданското общество 

0 1 1 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

3. Ефективното управление на общинските 

жилища, като основа за решаване социалните 

проблеми на гражданите с ниски доходи.  

брой отдадени общински жилища  13 18 22 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

Приоритет 5: Устойчиво управление на земеделските земи от общинския и остатъчния поземлен фонд и стимулиране на 

инвестиционната активност; 

1. Определяне на имоти: земеделски земи за 

предоставяне под аренда  с  цел стимулиране и 

разрастване на животновъдството в  района и 

развитие на  пчеларството. 

брой отдадени общински 

земеделски земи под аренда 
5 35 85 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Изграждане на земеделска борса. Изградена земеделска борса 0 1 1 
справка от общинска 

администрация Златоград 
ПРСР 
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3. Контрол по изпълнението на задълженията 

по сключени договори за наем и аренда за 

земеделска земя – общинска собственост. 

брой изпълнени проверки и одит по 

изпълнение сключени договори за 

наем и аренда за земеделска земя – 

общинска собственост; 

0 25 50 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

4. Увеличаване на площите на трайните 

насаждения върху  общински  земеделски 

земи. 

брой декари трайни насаждения 

засети върху общински земи 
0 15 25 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

ПРСР 

5. Предоставяне под наем на обработваеми  

земеделските земи, мери и пасища в 

съответствие с  условията за поддържане на 

земята в добро екологично и земеделско 

състояние. 

брой сключени договори за 

предоставянето под наем на 

обработваема земеделска земя, 

мери и пасища 

0 50 100 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

Приоритет 6: Привличане максимални средства от държавата и европейските фондове за реконструкция и модернизация на 

общинската собственост в сферата на инфраструктура, образование, здравеопазване, социални дейности и др.; 

1. Обществено обсъждане на предложенията за 

кандидатстване с проекти по оперативните 

програми  за привличане на средства от 

европейските фондове. 

брой проведени обществени 

обсъждания 
0 7 2 

данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Привличане на квалифицирани специалисти 

в общинска администрация  за работа по 

подготовката на проекти и извършване на 

съответните действия с цел максимално  

привличане на средства от еврофондовете.   

брой сключени договори с 

квалифицирани специалисти за 

работа по подготовката на проекти 

и  

0 5 8 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

ОПДУ 

3. Създаване на възможности за осигуряване 

на финансови средства за управлението на 

собствеността на Община Златоград чрез 

разработване и изпълнение на проекти по 

Оперативни програми. 

брой изпълнени проекти по 

Оперативните програми отнасящи 

се до управление и разпореждане с 

общинската собственост 

1 5 6 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г., 

ОПДУ, 

ПРСР 
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ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ  

В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 Г.-2020 Г. 

 

Индикатор Мярка 

Начална 

стойност  

2014 г. 

Междинна 

стойност 

2017 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Период на 

отчитане и 

наблюдение 

Източник на 

информация 
Изменение 

Стратегическа цел №1: Намаляване на вредните емисии газове и консумацията на енергия в общинския сектор чрез използване на 

ВЕИ 

Приоритет 1.1: Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки 

Разходи за електроенергия в 

общински сгради хил.лв            209.756           178.293  

       

146.829  ежегодно 

Общинска 

администрация -62.927 

Инвестиции в енергоспестяващи 

мерки в общински сгради хил.лв                     -                 2,000  

           

5,000  ежегодно 

Общинска 

администрация 

           

5,000  

Приоритет 1.2. Намаляване на вредните емисии в атмосферата чрез въвеждане на екологично отопление от възобновяеми източници 

Потребени водни количества от 

геотермалното находище за 

отопление на общински сгради хил.л 0            97,978  

       

195,956  ежегодно 

Общинска 

администрация 

       

195,956  

Потребени количества вода от 

термосоларни инсталации хил.л 0            14,000  

         

28,000  ежегодно 

Общинска 

администрация 

         

28,000  

Приоритет 1.3. Намаляване консумацията на електроенергия чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в уличното осветление  
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Разходи за електроенергия за улично 

осветление хил.лв 98.098            88.288  

           

78.48  ежегодно 

Общинска 

администрация -19.620 

Инвестиции в енергоспестяващи 

мерки на уличното осветление хил.лв                     -                    300  

              

600  ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

600  

Стратегическа цел №2: Намаляване вредните емисии газове и консумацията на енергия в частния сектор чрез използване на ВЕИ  

Приоритет 2.1: Намаляване на консумацията на енергия в сградите частна собственост чрез въвеждане на енергоефективни мерки 

Организирани информационни 

кампании, насърчаващи използването 

на ВЕИ бр 0 5 10 ежегодно 

Общинска 

администрация 

           

10.00  

Брой домакинства, реализирали 

енергоспестяващи мерки бр 500 1200.00 1900.00 ежегодно 

Общинска 

администрация 

      

1,400.00  

Приоритет 2.2. Разширяване използването на ВЕИ в частния сектор 

Инсталирани мощности от ВЕИ за 

собствено потребление kWA 0 400.00 800.00 ежегодно 

ЕВН 

Електроснабдяване 800.00 

Стратегическа цел  №3: Намаляване вредните емисии газове и на консумацията на енергия в стопанския сектор чрез използване на 

ВЕИ  

Приоритет 3.1: Намаляване на консумацията на енергия в стопанските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки  

Брой стопански сгради с внедрени 

енергоспестяващи мерки бр 5 20 35 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

30  

Приоритет 3.2. Разширяване използването на ВЕИ в стопанския сектор 

Инсталирани мощности от ВЕИ за 

собствено потребление в стопанския 

сектор kWA 0 300 600 ежегодно 

ЕВН 

Електроснабдяване 

              

600  
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Приоритет 3.3: Привличане на инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации територията на общината. 

Инсталирани мощности от ВЕИ на 

територията на общината kWA 530              2,000  

           

4,000  ежегодно 

ЕВН 

Електроснабдяване 

           

3,470  

Стратегическа цел №4: Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общината, включително и от ВЕИ 

Приоритет 4.1: Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на програмите по ЕЕ и ВЕИ и изграждане на общински 

капацитет с кадри, специализирани в сферата на ЕЕ и ВЕИ 

Брой лица, преминали обучения по 

ЕЕ и ВЕИ бр 1 7 15 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

14  

Брой публикации и репортажи в 

местната преса, свързани с ВЕИ бр 0 10 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 20 

Приоритет 4.2. Проучвания и дейности за енергийно независима община 

Изготвена концепция бр 0 1 1 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

1  

Реализирани проекти по концепцията 

за енергийно-независима община бр 0 4 8 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

8  

 

 

 

 

 

 

 
  


