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Приоритет № , мярка Индикатор Мерна единица Източник на информация Период на отчитане Целева стойност

1. СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ 
УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
километри, брой, %, хил. Лева Общината  годишно

Устройствено отреждане на площадки за нови 
производства и маркетиране на площадки за 
привличане на инвеститори - оползотворяване 
възможностите на възстановен военен терен.

 Отредени производствени площадки  брой Общината  годишно 1

Популяризиране стартирането и развитието на 
самостоятелна стопанска дейност и 
предприемачество 

  Информационни кампании и събития брой Общината  годишно 6

2. МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСИТОРИТЕ

Общината

Осигуряване на информация и подкрепа за 
обучение за подготовка и осъществяване на 
проекти за иновации и технологично 
обновяване на МСП. 

 Публикации за възможности за обучения и 
кандидатстване в проекти; 

брой Общината                                     годишно 6

Провеждане на информационни кампании и 
информационни събития относно 
възможностите за финансиране от фондовете на 
ЕС.

Информационни кампании исъбития; брой Общината                                     годишно 15

Подкрепа за нови инвеститори и стартиращи 
компании

Публикации за възможности за обучения и 
кандидатстване по проекти; 

брой Общината                                     годишно 10

Стимулиране на инвестиционната активност 
чрез предоставяне на възможности за 
използване на общински имоти и терени

Предоставени общински имоти и терени; брой Общината                                     годишно 12

Насърчаване на предприемачеството и 
стартирането на самостоятелна стопанска 
дейност за лица до 29 г. 

Лица до 29 г., стартирали самостоятелна сдтопанска 
дейност; 

брой Общината                                     годишно 7

3. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО 

Подобряване на информираността на 
бенефициенти за отворени за кандидатстване 
оперативни програми

Проведени информационни кампании  брой Общината годишно 7

Подобряване на бързината и качеството на 
административното обслужване за подпомагане 
на селските стопани и предприемачи    да 
осъществяват своите проекти.

Подобрени административни услуги  брой Общината годишно 5

Насърчаване на проекти за подпомагане и 
инвестиции в земеделски стопанства, млади 
фермери, животновъди и др.

Реализирани проекти  брой Общината годишно 6

4. ПОВИШАВАНЕ И АДЕКВАТНОСТ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА 
РЪКА 

Подобряване на знанията и уменията на заети 
лица над 54 г. и подобряване на знанията и 
уменията на заети лица със средно и по-ниско 
образование.

Обучени лица  брой Община, АЗ годишно 20



Подкрепа на предприятията за адаптиране на 
човешките ресурси в приоритетни отрасли, вкл. 
за заетост на „зелени” работни места.

Програми за преквалификация  брой Община, АЗ годишно 5

Предоставяне на услуги и гъвкаво обучение за 
насърчаване на ученето през целият живот и 
заетостта сред уязвими групи.

 Услуги за обучение брой Община, АЗ годишно 6

5. ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЗДРАВНИ И 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Подобряване на съществуващите социални 
услуги в общността и създаване на нови 
социални услуги. 

Предоставени социални услуги брой
Община

годишно 5

Обновяване на съществуващи и изграждане на 
нови здравни обекти

Разкрити кабинети брой Общината,  НЦЗИ годишно 2

6. ПРИВЛИЧАНЕ НА НАРАСТВАЩ БРОЙ 
ТУРИСТИ И УДЪЛЖАВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН 

Провеждане на ежегодни проучвания в 
национален  мащаб за възприемането на 
Копривщица.

 Проведени проучвания  брой Общината годишно 7

Разработване на системи за проучване и следене 
на удовлетвореността на посетителите в 
местните туристически и културно- исторически 
обекти и местни организирани мероприятия.

Разработени системи за наблюдение на сектора брой Общината годишно 2

Разработване и прилагане на мерки за 
подобряване присъствието на дестинация 
Копривщица в интернет и социалните мрежи. 

Изготвена и приета маркетингова стратегия брой Общината годишно 1

Проучване на потенциала на пазара и 
формиране на продуктови пакети за 
предоставяне на услуги, свързани с 
потенциални пазарни ниши – сватбен туризъм, 
детски и ученически лагери и школи, 
приключенски туризъм, гастрономически 
туризъм.

Формирани продуктови пакети брой Общината годишно 6

Популяризиране на Копривщица чрез  
дигитални продукти, представящи културно-
историческото наследство и образователното му 
значение и разпространението им в училища в 
страната. 

Изготвени дигитални рекламни продукти брой Общината годишно 2

Структуриране в онлайн платформа по 
достъпен интерактивен начин на предлагания 
бизнес, събитиен, културно- исторически 
туризъм 

Разработена онлайн платформа брой Общината годишно 1

Включване на експертизата на 
професионалните и неформалните общности за 
идентифициране и осъществяване на 
инициативи за подкрепа на развитие на туризма 
в общината - архитекти, етнографи, еколози и 
др. 

Изготвени експертизи брой Общината годишно 5

Подготовка и провеждане на събитията от 
културния календар и утвърждаването им като 
туристическа атракция.

Проведени събития брой Общината годишно 50



Повишаване на квалификацията на заетите в 
туристическия сектор 

Програми за преквалификация брой, % Общината, АЗ годишно 3

7. РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА 
ПРЕДЛАГАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ 
УСЛУГИ 

Изграждане на нови туристически атракциони и 
туристически съоръжения за зимен туризъм.

Изградени съоръжения                          брой Общината годишно 2

Развитие на нови подходи за туристическо 
представяне на живота и бита на възрожденска 
Копривщица.

Изготвени презентационни продукти  брой Общината годишно 4

Дигитализация на музейни експозиции .  Дигитализирани експозиции  брой Общината годишно 7

Изграждане на "Смарт Вилидж" Изграден обект  брой Общината годишно 1

Изграждане на екоселище "Войводенец" Изграден обект  брой Общината годишно 1

Изграждане и управление на пивоварна и 
пекарна

Изградени обекти  брой Общината годишно 2

Модернизация, покриване и отопление на 
Аквапарка и превръщането му в целогодишен 
туристически атракцион

Модернизиран обект  брой Общината годишно 1

Развитие на спортен туризъм
Изградени площадки  брой Общината годишно 5

Проучване и изграждане на приключенски парк 
в Копривщица.

Изграден обект  брой Общината годишно 1

Сътрудничество със съседни общини и 
включване на Копривщица в общи 
туристически маршрути .

Установени партньорства брой Общината годишно 3

Организиране на нощ на музеите в 
Копривщица, включително създаване на 
доброволчески исторически корпус 

Организирани събития брой Общината годишно 7

Подобряване на информационното осигуряване 
на туристическото обслужване, включително 
чрез изграждане на обща визуална идентичност.

Анкетни карти за удовлетвореност на посетителите брой Общината годишно 200

Изграждане на единна информационна база и 
резервационна система на туристическото 
предлагане 

  Изградена информационна база и резервационна 
система

брой Общината годишно 2

8. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 
КОПРИВЩИЦА 

Подкрепа за активно включване на 
туристическата дестинация в културните и 
туристически програми на събитията с 
национално значение. 

 Участие на община Копривщица в туристически 
борси, изложения и форуми

брой Общината годишно 12

Издирване, обновяване, изучаване, опазване, 
социализиране и популяризиране на 
недвижимото културно наследство на община 
Копривщица, паметници  на културата, 
културните институции

 Обновени и реставрирани паметници на културата брой Общината годишно 7



Подобряване на туристическата инфраструктура 
на територията на община Копривщица

Изградени нови и реконструирани съществуващи 
обекти на туристическата инфраструктура

брой Общината годишно 14

Подобряване функционалността и 
съдържанието на публичните интернет 
страници с туристическа насоченост  и 
прилагане иновативни подходи за реклама.

Изготвени интернет реклами брой Общината годишно 4

Позициониране на община Копривщица като 
туристическа дестинация чрез осигуряване на 
адекватно маркетиране, използване 
възможностите на новите технологии и 
социалните мрежи и включването й в 
разнообразни туристически маршрути 

Изготвени иновативни туристически продукти брой Общината годишно 5

9. ОБНОВЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Доизграждане и реконструкция на 
канализационната мрежа с реконструкция на 
съпътстваща водопроводна мрежа на гр. 
Копривщица.

Реконструирана ВиК мрежа км. Общината, ВиК годишно 30

Реконструкция и рехабилитация на общинска 
пътна мрежа

 Рехабилитирана общинска пътна мрежа  км. Община, АПИ годишно 18

Реконструкция и модернизация на ПСОВ с 
извън площадкова довеждаща инфраструктура 

Въведена в експлоатация пречиствателна станция брой Общината годишно 1

Основен ремонт на улична мрежа в гр. 
Копривщица.

Рехабилитирана  улична мрежа км. Общината годишно 30

Адаптация на съществуващ захранващ 
водопровод "Шириней"

Реконструиран захранващ водопровод км. Общината годишно 5

Разработване на технически проект за път гр. 
Копривщица-м. Барикадите-с. Старосел.

Изготвен технически проект брой Общината годишно 1

Изграждане на нови и рехабилитация на 
съществуващи селскостопански и горски 
пътища, алеи и пътеки, вкл. прилежащите им 
съоръжения и системи за предупреждение и 
изграждане и реконструкция на съществуваща 
инфраструктура и отводняване. 

Изграждане и рехабилитирани горски и 
селскостопански пътища, отводнителни съоръжения, 

ДМА;
брой Общината годишно 10

10. ЕФЕКТИВНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА 
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ 
ЕНЕРГИЯ

Подобряване на енергийната ефективност на 
общинския сграден фонд, сградните инсталации 
и свързаната инфраструктура

Ремонтирана и обновена материално- техническа 
база с мерки за енергийна ефективност 

брой Общината годишно 3

Дейности по  енергийно обследване на 
общинския сграден фонд.

Извършени обследвания брой Общината годишно 3

Оползотворяване на ВЕИ енергията Монтирани соларни осветителни тела брой Общината годишно 30



Широко популяризиране сред обществеността 
на ползите, възможностите и задълженията  за 
енергийна ефективност и спестявания съгласно 
българското и европейско законодателство

Информационни кампании брой Общината годишно 7

Насърчаване и промотиране чрез разяснителни 
кампании на ВЕИ енергията, в това число за 
собствена употреба- соларна енергия, 
термопомпи и др.

Изградени ВЕИ съоръжения брой Общината годишно 2

11. ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА, 
ПОДОБРЯВАЩА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОТДИХА И 
СПОРТА И НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОБЕКТИ

Поддръжка, обновяване и разширяване на 
общински атракциони.

Обновени съоръжения  брой Общината годишно 1

Изграждане на велоалеи в централна градска 
част

Изградени велоалеи  км. Общината годишно 2

Изграждане на многофункционални спортни 
съоръжения и площадки, както и обособяване 
на спортни зони

Изградени съоръжения и  площадки брой Общината годишно 5

Модернизация и реконструкция на общежитие 
към СУ „Л. Каравелов“

Реконструирано общежитие  брой Общината годишно 1

Изграждане и възстановяване и поддържане на 
зони за обществен отдих и спорт в община 
Копривщица

Изградени зони за обществен спорт  брой Общината годишно 4

Утвърждаване на физическото възпитание и 
спорт като средство за здравословен начин на 
живот и превенция срещу негативните явления 
сред подрастващите

Проведени информационни кампании   брой Общината годишно 6

Подкрепа на спортните клубове в общината Подкрепени клубове  брой Общината годишно 2

Реконструкция на общинския пазар и 
изграждане на специализирани щандове, с цел 
създаване на условия за реклама и реализация 
на местни стоки, биопродукти и производства

Изградена инфраструктура  брой Общината годишно 1

Търсене на възможности за ремонт и 
модернизиране на гробищния парк в общината.

Реновиран гробищен парк в общината брой Общината годишно 2

12. ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В 
ОБЩИНАТА

Поддръжка и ремонт на поливни системи в 
парковите площи

Ремонтирани системи брой Общината годишно 1

Дейности по категоризация, паспортизация и 
обследване на декоративната дървестна 
растителност на Община Копривщица и 
създаване на специализирана база данни на 
зелената система.

Създадена база данни брой Общината годишно 1



Анализиране на нуждите от реконструкция, 
възстановяване и развитие на зелената система 
на община Копривщица

Изготвен анализ брой Общината годишно 1

Организиране на дейности и конкурси за 
развитие на зелената система на общината.

Проведени ероприятия брой Общината годишно 4

Стимулиране озеленяването на частни и 
обществени обекти. 

Проведени мероприятия брой Общината годишно 7

13. ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ  
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА И 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ 

ДЕЙНОСТИ

Подобряване на достъпността до паметници на 
културата.

Паметници с подобрена достъпност брой Общината годишно 1

Подпомагане на дейността на читалището и 
самодейните състави в общината

Подпомогнати инициативи брой Общината годишно 15

Поддръжка и превръщане на Читалището в 
притегателен център за обществеността

Подобрена инфраструктура на Читалището брой Общината годишно 1

Изготвяне на технически проекти и извършване 
на ремонт на имоти – паметници на културата.

Изготвени проекти и ремонтирани сгради брой, лева Общината годишно 3

14. УСТОЙЧИВО ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Закриване и рекултивация на съществуващо 
депо за ТБО и оползотворяване на строителни 
отпадъци

Рекултивирани и отредени терени  брой Общината годишно 2

Разработване на стандарти за разделно 
събиране и рециклиране на отпадъците в 
общината и информиране и обучение на 
гражданите относно кръговата икономика, 
мониторинга на отпадъците и потоците от 
материали.

Осъществени дейности брой Общината годишно 6

Намаляване на замърсяването на въздуха от 
битовото отопление и проучване възможностите 
за поетапна замяна на отоплителните уреди на 
твърдо гориво.

 Домакинства, преминали от твърдо на 
алтернативно(екологично) отопление;

брой Общината годишно 50

Изграждане на общински/регионален приют за 
безстопанствени животни  и предприемане на 
мерки по Закона за защита на животните.

Изпълнени дейности съгласно Закона за защита на 
животните.

брой
Община

годишно 5

15. ПЕРВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНЕИ НА 
РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, СВЛАЧИЩА И 

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Изграждане съоръжения на реки и дерета за 
предпазване на прилежащите терени от 
наводнения и почистване на речни корита.

Изпълнени  мероприятия брой Общината годишно 7

Залесяване и създаване на горски масиви и 
поддръжка в територии общинска собственост с 
висок и среден риск от ерозия и с ниска 
лесистост. 

Извършени залесителни мероприятия брой Общината, АГ годишно 7



Дейности, подобряващи устойчивостта и 
екологичната стойност на горските екосистеми.

Извършени мероприятия брой Общината годишно 3

Предотвратяване и възстановяване на щети по 
горите от горски пожари, природни бедствия и 
катастрофични събития.

Възстановени терени дка Общината годишно 523

16 . НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ 

ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Изготвяне на анализ на изискванията на 
Директива (EC) 2019/904 относно забрани за 
използване на определени пластмасови 
продукти и ефектът върху местната икономика, 
подготовка и проучване на добри практики за 
замяна на някои видове пластмасовипродукти с 
алтернатични.

Изготвен анализ брой Общината годишно 1

Провеждане на информационни кампании за 
актуалните проблеми по предотвратяване 
изменението на климата за положителния ефект 
от рециклирането на пластмасовите изделия и 
кръговата икономика

Информационни кампании брой Общината годишно 6

17. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА 
УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

Усъвършенстване на общинската нормативна 
уредба чрез прилагане на принципите за 
интелигентно регулиране 

Изготвен нормативен документ брой Общината годишно 1

Интегрирана рамка за стратегическо планиране 
и програмиране в цялостната дейност на 
общинската администрация 

Приета рамка за стратегическо планиране брой Общината годишно 1

Актуализиране на политиката за управление на 
човешките ресурси 

Актуализирана политика брой Общината годишно 1

Създаване на управленска информационна 
система за управление, съхранение и оценка на 
информацията и знанията в общинската 
администрация 

Създадена  информационна система брой Общината годишно 1

Изграждане и внедряване на ГИС системи за 
целите на управлението 

Изградена ГИС система брой Общината годишно 1

Оптимизиране на процедурите за предоставяне 
на услуги за гражданите и юридическите лица 

Оптимизирани процедури брой Общината годишно 3

18. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА 
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ПОЛЗА НА 

ОБЩЕСТВОТО

Разработване и прилагане на политика за 
управление на ИКТ в съответствие със 
стратегическите и оперативните цели на 
общината и общата рамка за въвеждане на 
електронното правителство 

Разработена политика брой Общината годишно 1

Проучване, анализ и внедряване на нови 
електронни услуги за административно 
обслужване на гражданите и бизнеса 

Внедрени електронни услуги брой, лева Общината годишно 12

19. ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА 
ОБЩИНСКААТ АДМИНИСТРАЦИЯ  



Подобряване на работата на служителите от 
общинската администрация за разработване и 
реализиране на ефективни местни политики 
чрез прилагане на различни форми за 
повишаване на квалификацията 

Проведени обучения брой Общината годишно 15

20. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНО 
И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Насърчаване на инициативи за създаване на 
туристически клъстър със съседни общини; 
сътрудничество за изпълнение на общи 
проекти.

Установени партньорства брой Общината годишно 3

Осъществяване на проекти за партньорство в 
рамките на програмите на ЕС Осъществени проекти брой

Общината, ИСУН, Ниво изпълнение 
на проект;

годишно 3

Разширяване на междуобщинското 
сътрудничество със съседните общини и 
осъществяване на съвместни дейности и 
инициативи от общ интерес

 Осъществени дейности и събития брой Общината годишно 5

Участие в транснационални/междурегионални 
мрежи за обмен на опит и добри практики

Осъществени дейности брой Общината годишно 2

21 СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА COID-19 
И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ 
Подготовка на пакет от мерки за профилактика 
и готовност за реакция

Изготвени мерки брой Общината годишно 3

Информираност на обществеността за 
актуалната информация и епидемична 
обстановка

Проведени информационни мероприятия брой Общината годишно 3

Грижа, обучение и превенция на социални 
групи в риск, малцинствени групи

Обхванати лица брой
Общината;  ИСУН,Ниво изпълнение 

на проект
годишно 120


