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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г. 

Индикатори за продукт 
 

Приоритет, мярка Индикатор Мерна единица Източник на информация 
Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Специфична цел 1: 

Подобряване на административния капацитет и местната икономика 

Приоритет 1.1:  

Подобряване на административните услуги 

Мярка 1.1.1: 

Осигуряване на 

техническа 

обезпеченост на 

администрацията в 

община Годеч и в 

кметствата по 

населените места 

 Дейности по закупуване на  технически 

средства; 

брой 
община Годеч ежегодно 1 

Дейности по въвеждане на  електронни 

услуги; 

 

брой 

община Годеч ежегодно 1 

RCR 11 — Потребители на нови обществени 

цифрови услуги и приложения 

 

брой 

община Годеч ежегодно 5234 

RCO 14 — Публични институции, 

получаващи подкрепа за 

разработване на цифрови услуги и 

приложения 

 

брой 

община Годеч ежегодно 3 

Дейности по въвеждане на  стандарти; брой община Годеч ежегодно 1 

Дейности по въвеждане на организационно-

оптимизирана структура; 

 

брой 

община Годеч ежегодно 1 

Брой служители, участвали в обмяна на опит 

и добри практики; 

 

брой 

община Годеч ежегодно 5 

Дейности, стимулиращи участие на   

заинтересовани страни; 

брой 
община Годеч ежегодно 1 

Мярка 

1.1.2:Повишаване 

Обучени служители на общинската 

администрация; 
брой община Годеч ежегодно 16 
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на квалификацията 

на 

административните 

служители 

 

Приоритет 1.2:  

Подобряване на цифровите и интернет услуги на територията на общината 

Мярка 

1.2.1:Подкрепа на 

дейности за 

подобряване на 

цифровата 

свързаност 

Изработена кадастрална карта 

 
брой община Годеч ежегодно 1 

 

Изработени подробни устройствени планове; 
брой община Годеч ежегодно 10 

 

ГИС модел на територията 

 

брой община Годеч ежегодно 1 

Изготвени паспорти на общински сгради 

 
брой община Годеч ежегодно 5 

RCO 19 — Обществени сгради, получили 

подкрепа за подобряване на енергийните им 

характеристики 

 

брой община Годеч ежегодно 20 

Мярка 1.2.2: 

Подобряване и 

развитие на 

достъпа до 

интернет услугите 

в община Годеч 

Населени места с изграден качествен 

интернет; 

 

 

брой 
община Годеч ежегодно 10 

Населени места с изградени свободни зони 

за достъп до интернет; 

 

брой 
община Годеч ежегодно 10 

Приоритет 1.3: 

Стимулиране и развитие на местната икономика 

Мярка 1.3.1: 

Предоставяне на 

преференциални 

условия за 

ползване на 

общински терени 

от инвеститори 

Извършена дейност по идентифициране на  

общински терени; 

 

брой 

 
община Годеч ежегодно 1 

Изграден общински пазар; 

 

брой 

 
община Годеч ежегодно 1 

Изградена индустриална зона 

 

Създаден  бизнес инкубатор; 

брой 

 
община Годеч ежегодно 1 
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Изготвен доклад с геоложки проучвания; 

брой 

 
община Годеч ежегодно 1 

Мярка 1.3.2: 

Осигуряване на по-

голяма заетост за 

населението на 

общината 

Инвестиции за подобряване на заетостта на: 

-  младежи и лица над 50 годишна възраст; 

- заети лица в неравностойно положение; 

- изготвена програма за заетост на 

малцинствени групи; 

стойност община Годеч ежегодно 325 000 лв. 

Мярка 1.3.3: 

Насърчаване 

инвестициите в 

селското и горско 

стопанство 

- Изградена инфраструктура за напояване и 

отводняване на земеделски земи; 

-  Регистрирани ЮЛНЦ от предприятия/ 

земеделски производители; 

- Модернизирани земеделски стопанства; 

- осъществени проекти; 

- Отдадени общински земеделски земи за 

селскостопанско ползване; 

- Залесени площи; 

проценти; 

брой; 

декар 

 

община Годеч ежегодно 3 050 000 лв. 

Мярка 1.3.4: 

Развитие и 

подпомагане на 

малкия и средния 

бизнес 

- Подкрепени предприятия; 

- RCO 05 — Стартиращи предприятия, които 

получават подкрепа 

 

брой община Годеч ежегодно 1 600 000 лв. 

Приоритет 1.4:  

Повишаване квалификацията на работната ръка в общината 
Мярка 1.4.1: 

Идентифициране 

на работната ръка 

на територията на 

община Годеч и 

нейното 

съответствие с 

нуждите на 

бизнеса 

Наета работна ръка; 

Проведени информационни кампании; 

 

брой община Годеч ежегодно 150 000 лв. 

Мярка 1.4.2: 

Определяне на 

потребностите от 

работна ръка със 

специфични 

Проведени специализирани обучения за 

повишаване квалификацията на работната 

ръка; 

Проведени специализирани обучения за 

преквалификация на работната ръка; 

брой община Годеч ежегодно 5 
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образование и 

квалификация по 

икономически 

сектори 

Специфична Цел 2: 

Съхраняване и опазване на околната среда 

Приоритет 2.1:  

Подобряване качеството на компонентите на околната среда 

Мярка 2.1.1: 

Организиране и 

управление на 

дейности, свързани 

с биологичното 

разнообразие 

Проведени информационни кампании; 

 

RCO 36 — Повърхностна площ на 

подкрепяната зелена инфраструктура в 

градските райони - дка 

 

RCO 37 — Площ на защитените зони по 

„Натура 2000“,обхванати от мерки за 

опазване и възстановяване в съответствие с 

рамката за приоритетни действия -дка 

 

RCO 99 — Площ извън защитените зони по 

„Натура 2000“, обхванати от мерки за 

опазване и възстановяване-дка 

 

 

RCO 38 — Повърхностна площ на 

възстановената земя, за която се отпуска 

подкрепа- дка 

 

 

стойност на 

инвестиция 
община Годеч ежегодно 325 000 лв. 

Мярка 2.1.2: 

Разработване на 

общински  

стратегически 

документи в 

сферата на 

околната среда 

Изработена общинска програма за опазване 

на околната среда 

 

брой община Годеч ежегодно 1 

Изработена общинска програма за 

намаляване популацията на бездомните 

кучета 

 

 

брой община Годеч ежегодно 1 
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Приоритет 2.2:  

Развитие на енергийната инфраструктура 
Мярка 2.2.1: 

Ремонт и мерки за 

енергийна 

ефективност на 

административни и 

обществени сгради 

на територията на 

общината 

RCO 19 — Обществени сгради, получили 

подкрепа за подобряване на енергийните им 

характеристики-брой 

 

RCR 26 — Годишно крайно потребление на 

енергия (за обществени нежилищни сгради)- 

КВ/Ч  

брой община Годеч ежегодно 850 000 лв. 

Мярка 2.2.2: 

Насърчаване 

използването на 

възобновяеми 

енергийни 

източници 

Изготвена програма- брой 

 

Организирани информационни кампании за  

осведомяване на населението от ползите от 

използването на възобновяеми енергийни 

източници;-брой 

 

Изградено ВЕИ съоръжение-брой 

 

RCO 97 — Брой на подкрепяните енергийни 

общности и общности за енергия от 

възобновяеми източници 

 

Публична сграда с повишена енергийна 

ефективност-брой 

стойност община Годеч ежегодно 16 510 000 лв. 

Мярка 2.2.3: 

Въвеждане на 

енергийно 

ефективно улично 

и парково 

осветление 

- подменени улични осветителни тела; 

- въведено енергийно ефективно осветление 

в обществените паркове, градини и 

озеленени площи; 

- подобрени сградните инсталации; 

брой община Годеч ежегодно 850 000 лв. 

Приоритет 2.3:  

Контрол върху експлоатацията на природните ресурси 

Мярка 2.3.1: 

Подобряване 

качеството на 

нарушените и 

-  рекултивирано депо с прекратена 

експлоатация в село Разбоище; 

-  въведени санкции срещу 

нерегламентирано хвърляне на отпадъци; 

- обезвредени отпадъци; 

брой община Годеч ежегодно 2 048 000 лв. 
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замърсени 

територии 

Мярка 2.3.2: 

Подобряване 

състоянието на 

горските 

територии 

- въведени санкции срещи незаконна сеч; 

- въведени санкции срещу нерегламентирано 

хвърляне на отпадъци; 

- залесени общински терени; 

брой община Годеч ежегодно 400 000 лв. 

Приоритет 2.4:  

Повишаване на отговорността към околната среда от страна на населението и бизнеса 

Мярка 2.4.1: 

Популяризиране за 

опазване на 

околната среда 

сред населението 

- подобрено състояние на р.Нишава; 

-  проведени информационни кампании за 

необходимостта от опазване на  природните 

ресурсите; 

-  проведени „Дни на чистотата“ на 

територията на общината; 

-  изработени програми за условията при 

изменение на климата; 

брой; 

километри 
община Годеч ежегодно 2 700 000 лв. 

Мярка 2.4.2: 

Подпомагане на 

бизнеса за  

отговорност към 

околната среда 

-  изследвани възможността за поява на 

природни бедствия и екологични проблеми в 

резултат от свръхексплоатацията на 

природните ресурси 

- стимулирани предприятия за инвестиции в 

чисто производство; 

 

брой община Годеч ежегодно 250 000 лв. 

Специфична Цел 3: 

Развитие на инфраструктурата на територията на община Годеч 

Приоритет 3.1:  

Подобряване състоянието на техническата инфраструктура 

Мярка 3.1.1: 

Подобряване 

състоянието на 

ВиК мрежите 

-  новоизградена/реконструирана 

водопроводна мрежа; 

-  новоизградена/реконструирана 

канализационна мрежа ; 

RCR 41 — Жители, свързани към подобрени 

системи за снабдяване с вода 

RCO 30 — Дължина на новите или 

консолидираните тръби за битови нужди 

 

километри община Годеч ежегодно 46 200 000 лв. 
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RCO 31 — Дължина на мрежите за събиране 

на отпадъчни води, новоизградени или 

консолидирани 

 

Мярка 3.1.2: 

Подобряване 

състоянието на 

уличните и 

тротоарни площи 

- асфалтирани/реконструирани улици и 

тротоарни площи; 

-  новоизградена/реконструирана улична 

мрежа 

RCR 55 — Ползватели на новоизградени, 

реконструирани или модернизирани пътища 

 

RCR 56 — Спестено време вследствие на 

подобрената пътна инфраструктура 

Километри 

брой 
община Годеч ежегодно 1 600 000 лв. 

Мярка 3.1.3: 

Подобряване 

състоянието на 

общинска пътна 

мрежа 

  - новоизградена/реконструирана общинска 

пътна мрежа  

- улици и кръстовища с подобрена 

организация на движение; 

- подобрени транспортни услуги; 

- подменени указателни табели на 

територията на община Годеч; 

 

RCR 55 — Ползватели на новоизградени, 

реконструирани или модернизирани пътища 

 

RCR 56 — Спестено време вследствие на 

подобрената пътна инфраструктура 

 

километри 

брой; 

брой; 

брой; 

община Годеч ежегодно 950 000 лв. 

Мярка 3.1.4: 

Подобряване 

състоянието на 

териториите за 

спорт и 

озеленяване 

-  изградени велоалеи; 

- реконструирана публична площ; 

- изградено трасе; 

- изградено голф игрище; 

- изграден парк за катерачество; 

- изграден фитнес на открито; 

- изграден плувен басейн; 

- облагородени площи; 

- изградени площи; 

- изградена база за конен спорт; 

- изграден център за възстановяване и 

рехабилитация 

километри 

кв.м.; 

брой; 

община Годеч ежегодно 5 383 000 лв. 
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- почистени и поддържани гробищни 

паркове; 

Приоритет 3.2:  

Подобряване на здравните услуги 

Мярка 3.2.1: 

Подкрепа на 

дейности за 

подобряване 

достъпа на 

населението до 

здравните услуги 

-  изградени на пунктове за доболнична 

помощ в селата; 

- ремонтирани и санирани сгради на 

здравната инфраструктура; 

-  създадени мобилни аптеки в селата, 

отдалечени от общинския център град Годеч; 

-  проведени информационна кампания за 

намаляване на основни рискови за здравето 

фактори и подобряване профилактиката на 

болестите; 

RCO 69 — Капацитет на подкрепяната 

инфраструктура за здравни грижи 

RCR 72 — Лица с достъп до подобрени 

здравни услуги 

RCR 73 — Годишен брой на лицата, които 

използват подкрепяните здравни 

заведения 

 

 

брой община Годеч ежегодно 970 000 лв. 

Приоритет 3.3:  

Подобряване на образователните услуги 

Мярка 3.3.1: 

Подобряване 

състоянието на 

училищното 

образование 

- ремонтирани и оборудвани зали; 

- въведени  помощи и санкции за родителите 

на деца в училищна възраст; 

- проведени обучения, семинари, 

конференции и групи за споделяне на опит 

на педагогически персонал и подпомагане на 

млади педагози; 

- въведени  нови извънкласни, 

извънучилищни дейности и форми; 

- осигурен  транспорт за децата и учениците 

от общинската образователна 

инфраструктура; 

брой община Годеч ежегодно 1 280 000 лв. 
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-  изработване на проект за възобновяване на 

старото училище 

RCO 66 — Капацитет на класните стаи на 

подкрепяната инфраструктура за грижи за 

деца (нови или модернизирани) 

RCO 67 — Капацитет на класните стаи на 

подкрепяната образователна инфраструктура 

(нови или модернизирани) 

RCR 70 — Годишен брой на децата, 

използващи подкрепяната инфраструктура 

за грижи за деца 

RCR 71 — Годишен брой на децата, 

използващи подкрепяната образователна 

инфраструктура 

Мярка 3.3.2: 

Подобряване 

състоянието на 

детското 

образование 

- разкрити нови групи в детска градина 

„Юрий Гагарин“; 

- изграден детски център; 

-  изграден център за  иновации и личностно 

и детско развитие, чрез инструментите за 

финансиране на Европейския съюз; 

брой община Годеч ежегодно 1 450 000 лв. 

Приоритет 3.4:  

Развитие на социалните услуги в общината 

Мярка 3.4.1: 

Изграждане на 

сграден фонд за 

подобряване на 

социалните услуги 

- изградени жилища за социално слаби 

семейства; 

- изградени и открити  заведения за социални 

услуги от резидентен тип; 

-разширен капацитет; 

- изграден център за хемодиализа; 

-  Изградена база/комплекс за провеждане на 

лагери и обучения за деца и/или възрастни ; 

- изградени обществени трапезарии; 

- ремонтирана сграда; 

 

RCO 63 — Капацитет на създадената 

временна инфраструктура за настаняване 

RCR 66 — Брой на заетите жилища от 

построената или реновираната временна 

 

брой община Годеч ежегодно 6 150 000 лв. 
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инфраструктура за настаняване 

 

Мярка 3.4.2: 

Повишаване 

качеството на 

живот чрез 

социални услуги 

-  Обслужени потребители на социалната 

услуга; 

- брой лица започнали работа; 

RCO 61 — Годишен брой на безработните 

лица, обслужвани чрез подобрени 

съоръжения на службите по заетостта 

(капацитет) 

RCR 65 — Търсещи работа лица, които 

използват годишно услугите на  

подкрепяните служби по заетостта; 

- предоставена храна на потребители; 

- новопредоставяна социална услуга в 

общността; 

- разработен проект; 

- разработен проект за обмяна на опит и 

създадена мрежа; 

Брой 

стойност 
община Годеч ежегодно 883 000 лв. 

Приоритет 3.5:  

Подобряване на културната инфраструктура 
Мярка 3.5.1: 

Подобряване на 

физическата среда 

на културната 

инфраструктура 

- обновени обекти на културната 

инфраструктура; 
брой община Годеч ежегодно 19 

Мярка 3.5.2: 

Популяризиране на 

културната 

инфраструктура 

- изработена  карта на общината с 

обозначени културни обекти и маршрути; 

-  проведени рекламни кампанни и 

изработени  информационни брошури и 

табели за обектите на културата на 

територията на общината; 

- организирани фестивали; 

брой община Годеч ежегодно 420 000 лв. 

Приоритет 3.6:  

Развитие на туристическия потенциал на общината 
Мярка 3.6.1: 

Популяризиране на 

община Годеч като 

-  проведени рекламни кампанни и 

изработени информационни брошури за 

туристическите обекти и местата за отдих и 

почивка; 

брой община Годеч ежегодно 545 000 лв. 
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място за туризъм и 

отдих 

- означени и маркирани туристически 

обекти; 

- изработен регистър на туристическитео 

обекти; 

- изработен пътеводител; 

Мярка 3.6.2: 

Развитие на 

туристическата 

мрежа в община 

Годеч 

- изградено туристическо селище; 

- рибарници с изграждане на подходяща 

среда; 

- изградени екопътеки; 

- актуализирана общинска програма за 

развитие на туризма; 

брой община Годеч ежегодно 806 000 лв. 

Специфична Цел 4: 

Териториално сътрудничество и местна идентичност 

Приоритет 4.1:  

Връзки и партньорства с други общини 

Мярка 4.1.1: 

Подобряване на 

връзките и 

партньорствата със 

съседни общини и 

региони 

- проекти и инициативи в МИГ „Берковица-

Годеч“; 

- създаден общ културен календар със 

съседни общини; 

- създаден  общ информационен център и 

онлайн платформа за популяризиране на 

община Годеч и нейните съседни общини; 

- общи регионални проекти, в които е 

кандидатствала община Годеч; 

- обновен междуобщински транспорт; 

- сътрудничества на междуобщинско и 

териториално ниво в областта на 

икономиката;  
RCO 83 — Съвместни стратегии/планове за 

действие, разработени или изпълнени 

RCO 84 — Съвместни пилотни дейности, 

изпълнявани по проекти 

 

брой община Годеч ежегодно 1 370 000 лв. 

Мярка 4.1.2: 

Трансгранично 

сътрудничество 

-  проекти за трансгранично сътрудничество 

с общини от Република Сърбия, в които е 

участвала община Годеч; 

- побратимени чужди общини с община 

Годеч; 

брой община Годеч ежегодно 400 000 лв. 
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RCO 86 — Подписани съвместни 

административни или правни споразумения 

RCO 83 — Съвместни стратегии/планове за 

действие, разработени или изпълнени 

RCO 84 — Съвместни пилотни дейности, 

изпълнявани по проекти 

Приоритет 4.2:  

Запазване на местната идентичност на община Годеч 
Мярка 4.2.1: 

Оползотворяване 

на местния 

потенциал за 

икономическо 

развитие 

Създадени специфични продукти и услуги с 

общинска марка „Годеч“; 

     

брой община Годеч ежегодно 5 

RCO 86 — Подписани съвместни 

административни или правни споразумения 

брой 
община Годеч ежегодно 2 

Обновена част на сайта на община Годеч в 

частта за популяризиране и запазване на 

местната идентичност на община Годеч; 

брой 

община Годеч ежегодно 1 

Разработен проект за обмяна на опит и 

създадена мрежа 

брой 
община Годеч ежегодно 1 

Проведени информационни кампании за 

рекламиране на местните продукти, услуги, 

традиции и обичаи; 

брой 

община Годеч ежегодно 3 

Мярка 4.2.2:  
Ефективна 

координация и 

партньорство при 

разработване и 

провеждане на 

политики 

Изготвени стратегии, планове и документи; 

 
брой община Годеч ежегодно 5 

RCO 75 — Интегрирани стратегии за градско 

развитие 
брой община Годеч ежегодно 1 

RCO 74 — Жители, обхванати от стратегии 

за интегрирано градско развитие 
брой община Годеч ежегодно 5234 

RCO 80 — Водени от общностите стратегии 

за местно развитие 
брой община Годеч ежегодно 1 

Индикатори за резултат 

 

Специфична 

цел 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Специфична цел 

1: 

 RCR 97 — Подпомагани стажове 

в МСП 

 

брой 

 

 

Община Годеч 

 

 

Ежегодно 

 

 

0 

 

 

10 
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Подобряване на 

административния 

капацитет и 

местната 

икономика 

RCR 08 — Публично-частни 

съвместни публикации 

 

брой 

 

 

Община Годеч 

 

 

Ежегодно 

 

 

0 

 

 

10 

Повишена квалификация на  брой 

 

 

Община Годеч 

 

 

Ежегодно 

 

 

0 

 

 

20 

административния персонал  

  

  

Подобрени административни 

услуги 
брой 0 5 

Подобрено качество на 

цифровите услуги 
процент 0 75 

Подобрено качество на интернет 

услугите 
процент 0 75 

Привлечени инвеститори брой 0 5 

Осигурени заети лица брой 0 50 

Подпомогнати земеделски 

стопанства 
брой 0 10 

Подпомогнати предприятия от 

МСП 
брой 0 10 

Специфична Цел 

2: 

Съхраняване и 

опазване на 

околната среда 

Подобрено състояние на 

компонентите на околната среда 
процент 

Община Годеч Ежегодно 

0 75 

Ремонтирани обществени сгради 

и въведени мерки за енергийна 

ефективност 

брой 0 10 

Изградени и използване ВЕИ 

съоръжения и източници 
процент 0 50 

Въведено енергийно ефективно 

осветлени 
процент 0 50 

Подобрено състояние на 

нарушени и замърсени територии 
процент 0 100 

Подобрено състояние на горски 

територии 
процент 0 50 
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Предотвратени природни 

бедствия и екологични проблеми 

 

брой 0 3 

Специфична Цел 

3: 

Развитие на 

инфраструктурата 

на територията на 

община Годеч 

Подобрена и новоизградена 

мрежа на техническата 

инфраструктура 

процент 

Община Годеч Ежегодно 

0 70 

Подобрени здравни услуги брой 0 10 

Подобрени образователни услуги брой 0 3 

Подобрени социални услуги брой 0 5 

Ремонтирана и обновена мрежа 

на културната инфраструктура 
процент 0 70 

Подобрена и новоизградена 

мрежа на  туристическа 

инфраструктура 

процент 0 70 

Специфична Цел 

4: 

Териториално 

сътрудничество и 

местна 

идентичност 

Проекти за междуобщинско 

сътрудничество 
брой 

Община Годеч Ежегодно 

1 4 

RCR 76 — Заинтересовани 

страни, участващи в 

подготовката и прилагането на 

стратегиите за градско развитие 

процент 0 100 

Проекти за трансгранично 

сътрудничество 
брой 0 2 

Реализиран местен потенциал процент 0 50 

RCR 79 — Съвместни 

стратегии/планове за действие, 

предприети от организации 

при/след приключването на 

проект 

брой 0 3 

RCR 83 — Лица, обхванати от 

подписаните съвместни 

споразумения 

брой 0 5234 
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*RCO: Общ показател за крайния продукт на регионалната политика  

*RCR: Общ показател за резултатите на регионалната политика 
 
(Съгласно списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г.) 

 

 


