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Приложение №1  

Общински плен за развитие 2007-2013 г. 

 

 

 

 ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ(ОПР) 

И ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ(ПРОПР) 

 

ПРИОРИТЕТ 1: 

    Изграждане и подържане на  надеждна и адекватна на потребностите 

техническа и информационна инфраструктура, водеща до повишаване на 

привлекателността за инвестиции  и подкрепяща ускореното социално- 

икономическо развитие на общината. 
 

 Инвестиций във пътната инфраструктура. (Лв) 
 Дължина на изградени или подобрени пътища – І,ІІ,ІІІ ,ІV и улична мрежа в 

населените места.(км) 
 Степен на завършване на мрежата(%) 
 Население с подобрен  транспортен достъп (%)достъп 
 Инсталирана система за безопастност- урегулирани кръстовища(бр) 
 Брой изградени обществени точки за достъп до Интернет на обществени 

места 
 Инвестиций във водоснабдителната мрежа(лв.) 
 Рехабилитирана водопроводна мрежа (км) 
 Ремонт на магистрални водопроводи(км) 
 Ремонт на захранващ водопровод (км) 
 Изграждане на газаснабдителна мрежа(км) 
 Брой жители(домакинства) обслужвани от новите(рехабилитирани) мрежи  
 Брой жители(домакинства) с режим на водоснабдяване 
 Намаляване на загубите на вода по мрежата-( %); 
 Обем на подадената вода чрез новите/ рехабилитирани мрежи след една 

година; 
 Задоволеност на потребителите от  водоснабдяване- %; 
 Създадена или подобрена леглова база(бр); 
 Предоставена туристическа площ (кв.м); 
 Промоциониране на туристически бизнес (бр.); 
 Предоставяне на бизнес услуги за развитие на туризма(бр.); 
 Природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване (бр.); 
 Създадени  нови устойчиви местни туристически обекти(бр.); 
 Площ на съхранени и експонирани природнии културни обекти (кв.м); 
 Дължина на изградена нова подобрена техническа инфраструктура в 

подрепа на местни туристически продукти(км); 
 Нови или подобрени легла  (бр.); (%); 
 Посетители на ден (среден брой); 
 Проведени фолклорни и културни прояви(фестивали,събори) – (бр) 
 Зелени площи (дка); 
 
 Сметосъбиране- % от домакинствата , - % от предприятия и търговски 

обекти  
 Сметоизвозване- % от населението- % от населението 
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 Енергийна ефективоност – бр.санирани обекти; 
 Ерозироли площи  (дка); 
 Новоднени ниви(дка); 
 Възстановени язовири (бр.); 
 Изградени компостохранилища(бр.); 
 Рекултивирани площи- (дка)  и( %) от подлежащи на рехабилитазция; 
 Естествени находища от лечебни растения(бр.); 
 Канализационна мрежа (км) 
 Пречиствателни станции  (бр.); 
 Възстановени водопойни чешми- бр.; 
 Санирани сметища –(бр.); (дка)  и (%) от подлежащи на рекултивация; 
 Изграждане на отводнителни канали- км. ; 
 

 

ПРИОРИТЕТ 2: 

 “Повишаване на благоприятна местната активност” 
 
 Изготвяне на цифров модел на   устроиствените планове-бр. населени 

места. 
  Изготвяне на  графичен модел на   устроиствените планове населени 

места  
 Брой изградени обекти на местната бизнес инфраструктура, които са 

получили подкрепа. 
 Брой  МСП, които получават бизнес услуги 
  Площ на изградени нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти 

(кв.м). 
 брой публични услуги предоставяни за бизнеса . 
 брой предоставяне на административни услуги 
 брой абонати на Интернет на 1000  души 
 Брои  на създадените “онлайн” услуги и вазможности предназначени за 

МСП 
 Брой предоставени публични  услуги  за бизнеса 
 Създадени сдружения-(бр.) 
 Изграден център с изнесени структури   Бизнес инкубатор и Бизнес център 

за предоставяне на услугите за МСП. 
 ”Изграждане на център с изнесени структури   на агробизнес център, бизнес,ОССЗ 

(областна служба за съвети в земеделието)”  

 Предоставени услуги(бр.);   
 Изготвени проекти(бр.); 
 “Изграждане на “Вегитативна къща-маточник,  разсадник, селекция, 

семепроизводство  и др.” в гр.Алфатар (бр.) и ( дка) 
 брой на създадени браншови организации в общината 
 членове на браншовите организации (бр.); 
 видове браншови организации(бр.); 
 създадени предприятия (бр.); 
 видове култивирано отглеждане на билки (бр.); (-%)и (дка); 
 Изградени моделни ферми за биологично земеделие 

- Сертифицирани производители (бр.);. 
- Производители в период на конконвирсия (бр.); 
- видове отглеждани култури (бр.); (-%) и (дка);  

 създадени   масиви от кайсии , лозя , етерично маслени и лекарствени 
култури” (бр.); (-%) и (дка);  
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ПРИОРИТЕТ 3: 
”Постепенно повишаване на качеството на живот на 
населението ,подобряване и усъвършенстване на социалната 
инфраструктура” 
 

 направени инвестиции 

 театър 

 художествена самодейност 
 инвестиции в читалищата 

 разкрити паралелки 

 вложени инвестиции  

 брой компютри на 100 ученика в училище 

 брой Интернет места на 100 ученика  

 брой обучителни часове, насочени към ИКТ  

 спортни площадки 

 спортна зала 

 физкултурен салон. 

 прояви 

 младежки център 

 вложени инвестиции 

 брой нови здравни услуги 

 брой население получило достъп до здравни услуги 

 брой деца  обслужени  

 дом за стари хора – посетители 

 инвестиции 

 

ПРИОРИТЕТ 4: 
”Отчитане, съвместяване и повишаване ролята на местния 
капацитет и структури при вземане на управленчески решения 
и прилагане на политиката за общинско развитие” 
 

 брой на обучителни курсове  ”Обучение на местни партньори за разработване и 

прилагане на  

  интегрирани програми за развитие. 

 Брой на преминали обучение по разработване, финансиране и управление на 

съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за управление.брой на 

служители, участващи в програми за обучение  (тип, продължителност). 

 брой  разработени проекти  между общинската администрация,частния 

сектор,неправителствения сектор  

 брой проекти за трансгранично сътрудничество 

 относителен дял на целево население повлияно от проекти за ТГС. 

 Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им; 

 Брой финансирани съвместни проекти между общинската 

администрация,частния сектор,неправителствения сектор  

 

 

 

 


