
 

 
Този  документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     1 

 

Приложение 2 

 

Матрица с индикатори на Общински план за развитие на община Раковски 2014-2020 

 

 

Цел / Приоритет / Мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник 

на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност към 

2020 г. 

Индикатори за въздействие 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 РАЗВИТИЕ НА 

МОДЕРНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА 

ИКОНОМИКА 

Равнище на заетост  % 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
55.5% 

(2011г.) 
Увеличение с 10% 

Равнище на безработица  % 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
11.3 % 

(2011г.) 
Намаление с 3% 

Разходи за придобиване на 

ДМА 
хил. лева 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
69001 

(2012г.) 
Увеличение с 10% 

Брой фирми в общината по 

икономически дейности 
бр. 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
754 

(2012г.) 
Увеличение с 12% 

Брой реализирани публично-

частни партньорства 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 20% 

Брой средства за подслон в 

община Раковски 
бр. 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 0 5 

Чуждестранни преки 

инвестиции в нефинансовия 

сектор 

 хил. евро  

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
56750,6 

(2012г.) 
Увеличение с 10% 
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Обработваема и използвана 

земеделска площ 
ха 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
18597 

(2013г.) 
Увеличение с 15% 

Селскостопанска продукция – 

тона на декар и среден добив от 

декар 

т/дка 

общинска 

служба 

"Земеделие" 

Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Брой отглеждани животни бр. 

общинска 

служба 

"Земеделие" 

Ежегодно --- Увеличение с 20%    

Брой предприятия, получили, 

безвъзмездна финансова помощ 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Брой работни места, създадени в 

подпомагани предприятия 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ОПАЗВАНЕ И 

СЪХРАНЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

И ИНФРАСТРУКТУРНОТО 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОБЩИНАТА 

Обща дължина на 

реконструирани или подобрени 

пътища 

км. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Допълнителен брой лица/ дял от 

населението с подобрена ВиК 

мрежа 

% 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 20% 

Разходи за енергийна 

ефективност и ВЕИ 
лв. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Намаление с 20% 

Емисии на парникови газове 

(приравнени към CO2 

еквивалент) на жител от 

населението 

CO2 

еквивалент 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Намаление с 5% 

Относителен дял на 

антропогенно натоварените 

територии (инфраструктура, 

селища, промишлени обекти) 

% 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Намаление с 10% 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 СОЦИАЛНО 

РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЗДРАВНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Повишаване на естествен 

прираст на населението  
‰ 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
-4,7 

(2012г.) 
-4 

% население в трудоспособна 

възраст 
% 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
0.62 

(2012г.) 
0.65 

% населени с висше 

образование 
% 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
0.06 

(2011г.) 

Увеличение до средното 

за страната 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И 

ПОВИШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Повишаване на 

удовлетвореността на 

населението от услугите, 

предоставяни от общинска 

администрация Раковски 

% 
община 

Раковски 
ежегодно  --- Увеличение с 20% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Индикатори за резултат 

Приоритет 1.1: Развитие на модерна икономиката чрез използване на местния потенциал 

Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на 

частния сектор в общината 

Разработени стратегии за 

развитие на икономиката 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Проведени маркетингови 

кампании за привличане на 

инвестиции   

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето 

на бизнес услуги 

Провеждане на обучения за 

стартиращи предприемачи 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

Брой организирани форуми за 

развитието на местния бизнес с 

акценти върху иновациите 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 
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Приоритет 1.2: Развитие и разнообразяване на земеделските дейности 

Мярка 1.2.1.: Развитие на 

растениевъдството 

Увеличение на площите със  

земеделски култури 
дка 

община 

Раковски 
Ежегодно 

18 597 дка 

(2013г.) 

Увеличение на площите 

със земеделски култури - 

15%;  

Проведени информационни 

кампании и обучения;  
% 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 

Проведени 

информационни 

кампании и обучения - 

14 бр.  

Създадена единна 

информациона система за 

пазара на земя 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 1 бр. 

Мярка 1.2.2.: Развитие на 

животновъдството 

Подкрепени млади фермери бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 

Подкрепени млади 

фермери - ръст 15% 

Нарастване броя отглеждани 

животни 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Повишаване с 20%    

Усвоени  свободни общински 

терени извън селищната 

структура за животновъдство. 

дка 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 

Увеличение на 

усвоените площи с 15 %; 

Увеличен брой на 

предприятията от 

преработващата промишленост 

бр. 

НСИ, 

община 

Раковски 

Ежегодно 
85 

(2012г.) 
90 

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма 

Мярка 1.3.1.: Развитие на религиозен и 

спортен туризъм  

Разработени туристически 

пакети 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 0 3 

Подобрена техническа 

инфраструктура до обектите на 

религиозния и спортен туризъм  

км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 30% 

Обекти за спортен туризъм с 

подобрена МТБ 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 20% 
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Изграден Духовно-екологичен 

център 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова 

политика за популяризиране на Раковски  

като туристическа дестинация за 

религиозен и спортен туризъм 

Проведени обучително-

квалификационни курсове за 

успешни практики за развитие 

на туризма 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 7 

Проведени рекламни кампании 

за популяризиране на 

възможностите за туризъм в 

общината 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 2 

Участващи местни доставчици 

на туристически услуги в 

регионален туристически 

продукт 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 Увеличение с 15% 

Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност в общината 

Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за 

локализация на бизнеса и приличане на 

инвестиции за развитие на ПЧП 

Привлечени нови инвеститори в 

индустриалната зона на община 

Раковски 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 

17 

(2014г.) 
Увеличение с 20% 

Новоизградени предприятия на 

ХВП 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 2 

Участия в бизнес-форуми, 

семинари, срещи 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 14 

Изграждане на бизнес - 

инкубатор 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Мярка 1.4.2.: Активно участие на 

общинската администрация като партньор 

на бизнеса 

Проведени срещи с бизнеса за 

информиране относно 

общински проекти 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 14 

Изграден център за развитие на 

младите хора 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 
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Създаден бизнес справочник в 

интернет страницата на 

общината 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Новосъздадени партньорства с 

бизнеса  
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Приоритет 2.1: Подобряване и модернизация на инфраструктурата 

Мярка 2.1.1: Модернизация и разширяване 

на местната транспортна инфраструктура 

Рехабилитирана улична мрежа км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 30% 

Рехабилитирана пътна мрежа км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Новоизградена пътна мрежа км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 10% 

Мярка 2.1.2: Подобряване и модернизация 

на водоснабдяването, канализацията и 

пречистването на отпадните води  

Рехабилитирана водопроводна 

мрежа във всички населените 

места от общината 

км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 30% 

Рехабилитирана канализационна 

мрежа във всички населените 

места от общината 

км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 30% 

Новоизградена водопроводна 

мрежа в населените места от 

общината 

км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 10% 

Новоизградена канализационна 

мрежа в населените места от 

общината 

км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 10% 

Изградени водоснабдителни и 

канализационни съоръжения 
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Мярка 2.1.3.: Подобряване на 

електроснабдяването  
Подменени осветителни тела бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 30% 
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Изградено улично 

енергоспестяващо осветление с 

дистанционно управление в 

общината 

% от 

територията 

на 

общината 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 20% 

Мярка 2.1.4.: Подобряване и модернизация 

на образователната инфраструктура 

Оборудвани и обзаведени 

обекти на образователната 

инфраструктура 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Модернизирана спортна база в 

училищата - обновени 

физкултурни салони и спортни 

съоръжения 

бр.  
община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

Мярка 2.1.5.: Подобряване и модернизация 

на здравната инфраструктура 

Ремонтирани и оборудвани 

здравни заведения в община 

Раковски 

бр.  
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Изграден Център за 

хипотерапия 
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

 Мярка 2.1.6.: Подобряване и 

модернизация на социалната 

инфраструктура 

Изграден Център за развитие на 

младите хора 
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Изграден  Център за деца с 

увреждания 
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Изграден Кризисен център бр.  
община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Изграден център за социална 

рехабилитация и интеграция  
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Изграден приют за бездомни 

кучета 
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Мярка 2.1.7: Подобряване и модернизация 

на културната инфраструктура в общината 

Ремонтирани и модернизирани 

читалища в община Раковски 
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно --- 9 
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Разширен библиотечен фонд бр.  
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 20% 

Мярка 2.1.8.: Подобряване и модернизация 

на административни сгради 

Адаптирани обществени сгради 

за достъп на хора с увреждания 
бр.  

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 50% 

Ремонтирани и обновени сгради 

общинска собственост 
бр.  

община 

Раковски 
2020 --- 5 

Мярка 2.1.9.: Опазване и адаптиране на 

недвижимите културни ценности 

Изготвена археологична карта 

на община Раковски 
бр.  

община 

Раковски 
2020 0 1 

Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда 

Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на 

атмосферния въздух 
Газоснабдени домакинства бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 

Мярка 2.2.2.: Подобряване управление и 

ползване на водните ресурси 

Изградени модулни 

пречиствателни станции за 

отпадни води 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 1 

Почистени  речни корита и 

дерета  
км 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 10% 

Мярка 2.2.3.: Целесъобразно управлението 

на отпадъците  

Изградена площадка за 

рециклиране на строителни 

отпадъци  

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Проведени информационни и 

образователни кампании 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 0 7 

Отстранени нерегламентирани 

сметища 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 25% 

Мярка 2.2.4.: Развитие и поддържане на 

зелената система в общината 

Изградени поливни 

водопроводи за поддържане на 

зелените площи 

км 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 15% 
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Мярка 2.2.5.: Опазване и съхранение на 

биоразнообразието 

Разработена Програма за 

опазване и съхранение на 

биоразнообразието в община 

Раковски 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Мярка 2.2.6.: Подобряване на енергийната 

ефективност  

Санирани обществени сгради - 

образователни, здравни, 

социални и културни и др. 

институции  

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 30% 

Публични сгради с изградени 

фотоволтаични инсталации 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 5 

Произведена електроенергия от 

фотоволтаични инсталации 
kw/h 

община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 10% 

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях 

Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до 

първична и специализирана медицинска 

помощ 

Изработена Програма за 

привличане на здравни 

специалисти в населените места 

на община Раковски 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Проведени  здравно-

информационни семинари и 

открити дискусии 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 14 

Мярка 3.1.2.: Подобряване на достъпа до 

дентално медицински услуги 

Проведени информационни 

здравни кампании 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 0 14 

Проведени безплатни дентални 

профилактични прегледи на 

социално слаби български 

граждани 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 30% 

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието и  създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение 
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Мярка 3.2.1.: Разширяване на извънкласни 

и извънучилищни форми на заниманията 

на деца и младежи 

Проведени обучителни курсове 

с деца  
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 15 

Мярка 3.2.2.: Обучения и ориентация на 

младото поколение към професии от 

местно значение и професии с трудова 

реализация 

Организирани форми за 

развитие на творческите таланти 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

Създадени спортни паралелки бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 2 

 Мярка 3.2.3.: Допълнителна квалификация 

на преподавателите за подобряване на 

учебния процес 

Брой проведени обучения за 

допълнителна квалификация на 

преподавателите 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 14 

Брой преподаватели преминали 

обучение за допълнителна 

квалификация 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- Увеличение с 60% 

Мярка 3.2.4.: Развитие на спорта в 

общината 

Новосъздадени спортни клубове бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 2 

Модернизирани спортни 

съоръжения 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

Изградени нови спортни 

съоръжения 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 5 

Провеждане на ежегоден 

спортен празник с децата и 

учениците от всички детски 

градини и училища на 

територията на общината 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

Приоритет 3.3.: Интегриране на групи в социална изолация чрез подобряване качеството на социалните услуги 

Мярка 3.3.1.: Създаване на нови социални 

услуги в общината 

Новоразкрити работни места за 

хора с увреждания 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 

20% от регистрираните 

безработни хора с 

увреждания 
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Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на 

възрастни, на трайно безработни и на 

други лица от групите в неравностойно 

положение на пазара на труда 

Проведени  обучения за 

придобиване на професионална 

квалификация и 

преквалификация, съобразено с 

нуждите на пазара на труда 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 20 

Мярка 3.3.3.: Създаване на условия за 

намаляване на младежката и 

дългосрочната безработица 

Изграден местен професионален 

център, който да осигурява 

специализирана помощ за  

младежи  

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 1 

Понижаване равнището на 

младежката безработица 
% 

Бюро по 

труда 
Ежегодно 

24,7 %  

(2011г.) 

Ниво на младежка 

безработица 20% 

Приоритет 3.4.: Разнообразявани на културния календар на общината 

Мярка 3.4.1.: Подпомагане организирането 

на нови културните събития и фестивали в 

общината 

Провеждане на Фестивал 

„Кулинарията на българите 

католици“ 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

Проведени нови културни 

събития 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране 

развитието на културните институции в 

общината 

Изградени медиатеки бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 5 

Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината 

Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване 

организацията на управление и работа в 

общинската администрация 

Създадено електронно гише бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно 0 1 

Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията 

и уменията на общинската администрация 
Обучени служители бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно 

55 

(2013г.) 
60 
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Проведени обучения на 

служителите на общинска 

администрация 

бр. 
община 

Раковски 
Ежегодно --- 14 

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства и международно сътрудничество  

Мярка 4.2.1.: Развитие на местни 

партньорства 

Създадени партньорства с НПО 

сектора 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 3 

Мярка 4.2.2.: Развитие на международно 

сътрудничество 

Реализирани проекти за  обмяна 

на опит и добри практики 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 3 

Мярка 4.2.3.: Създаване и утвърждаване на 

партньорски връзки със съседните общини 

за съвместно участие в проекти 

Участия в срещи и форуми със 

съседни общини 
бр. 

община 

Раковски 
Ежегодно --- 7 

 


