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Стратегически 

документ/и
Стратегическа цел

Индикатор от 

стратегическия 

документ

Текуща стойност (в 

началото на 2023 г.)

Целева стойност 

(в края на 2023 г.)

Индикативен 

размер, лв.

Източник на 

финансиране

1. Осигуряване на 

устойчива заетост при 

високо качество на 

труд за целеви (вкл. 

уязвими) групи

Стратегията по 

заетостта 2021 – 2030 

г.( изм. 2022), 

Национален план за 

действие по заетостта 

за 2023 

Постигане на устойчиво 

интегрирано регионално 

развитие и използване 

на местния потенциал

Индикатори съгласно 

НПДЗ 2023 

Над 400 заети лица 

за срок от 6 месеца

Индикатори съгласно 

НПДЗ 2023 – анализ 

за 2022 - 400 заети в 

80 населени места, 

300 благоустроeни 

обекта, за 6 месеца.

Над 400 заети в 

80 населени 

места, над 300 

благоустроeни 

обекта

Съгласно НПДЗ 

2023 , квота 

област 

Пазарджик, не 

по-малко от 

2200000 лв

Държавен 

бюджет, 

бюджети на 

общини

Разработване и 

представяне на 

Регионални програми 

за заетост 2023

Общини, Областна 

администрация, 

Комисия по 

заетостта

2. Повишаване 

влиянието на 

регионалните 

институции за 

провеждане на 

координирана 

политика за 

регионално развитие

Стратегия за 

децентрализация 2016-

2025, Интегрирана 

териториална стратегия 

за развитие на Южен 

централен район

 Укрепване капацитета 

на регионалните 

институции и 

разширяване сферата 

на тяхната 

компетентност

Индикатори за 

наблюдение и оценка 

на ИТСР на ЮЦР

Брой координирани 

инициативи - 15

Брой координирани 

инициативи - 12

Брой 

координирани 

инициативи - 15

N/A Държавен 

бюджет, 

бюджети на 

общини, 

европейски 

фондове по 

проекти и 

програми

Партньорство и 

подкрепа за 

усъвършенстване на 

качеството на 

административните 

услуги, вкл. чрез 

ефективна 

координация и контрол 

на дейността на 

териториалните звена 

на министерствата и на 

другите 

административни 

структури, които 

осъществяват 

административно 

обслужване на 

територията на 

областта

Общини, Областна 

администрация, 

Териториални 

звена
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Приложение №1

Планирани дейности 

за постигане на 

ежегодната цел

Стойности на индикатора за 

изпълнение на ежегодната цел

Ежегодна цел

Индикатор за 

изпълнение на 

ежегодната цел 

(очакван резултат) 

Необходимо финансиране



3. Преодоляване на 

ефектите на 

бедността и 

социалното 

изключване върху 

образователното 

неравенство в Област 

Пазарджик

Областна стратегия за 

подкрепа за 

личностното развитие 

на децата и учениците в 

област Пазарджик 2023-

2025, Стратегията за 

равенство, 

приобщаване и участие 

на ромите в област 

Пазарджик 2022-2030 г.

Преодоляване на 

ефектите на 

неравенството, 

бедността и социалното 

изключване в Област 

Пазарджик

Проследяваните на 

национално ниво 

индикатори 

(показатели) от 

Националната 

стратегия на Република 

България за равенство, 

приобщаване и участие 

на ромите 2021-2030 г. 

Те са подходящо 

интегрирани във 

формат на 

Балансирана система 

от показатели за 

ефективност

Нетен коефициент на 

записване/обхват 

(вкл. на ромите) в 

образователната 

система (V-XII клас)

вкл. роми - 76% вкл. роми - 76% N/A Държавен 

бюджет, 

бюджети на 

общините, 

европейски 

фондове и 

програми

Насърчаване и 

подкрепа за записване 

и посещаване на 

различните форми на 

образование, 

включително 

професионално, след 

успешно завършено 

основно образование

Общини, Областна 

администрация, 

Териториални 

звена, НПО

4.  Задоволяване на 

настоящи и бъдещи 

потребности от 

качествени социални 

услуги в местните 

общности на област 

Пазарджик

План за действие за 

изпълнение на 

заключителните 

препоръки към 

Република България, 

отправени от Комитета 

на ООН за правата на 

хората с увреждания 

(2021-2026)

Равен достъп до 

специализирана 

дългосрочна грижа и 

социално включване

Брой 

планирани/разкрити 

социални услуги на 

областно ниво, по 

видове

Брой 

планирани/разкрити 

социални услуги на 

областно ниво, по 

видове

Брой социални 

услуги на областно 

ниво, брой 

потребители - 20 

услуги, 311 

потребители

Брой социални 

услуги на 

областно ниво, 

брой потребители - 

22 услуги, 351 

потребители

N/A Държавен 

бюджет, 

бюджети на 

общините, 

европейски 

фондове и 

програми

Анализ, консултиране и 

споразумения за 

подкрепа на проект 

Областна карта на 

социалните услуги

Общини, Областна 

администрация, 

Териториални 

звена, НПО

5. Изграждане на 

Интегрирана система 

за наблюдение, 

откриване и 

оперативно 

управление на горски 

пожари в област 

Пазарджик

Интегрирана 

териториална стратегия 

за развитие на Южен 

централен район, 

Национална стратегия 

за намаляване на риска 

от бедствия 2018-2030, 

Национална програма 

за намаляване на риска 

от бедствия 2021-2025, 

Националния план за 

възстановяване и 

устойчивост на 

Република България 

2022-2024

Намаляване на риска от 

бедствия, 2.3. 

Повишаване 

способностите на 

институциите за 

управление на риска от 

бедствие

Брой реализирани 

проекти за защита при 

бедствия, 

(предизвикани от 

горски и полски пожари 

на територията на 

областта)

Внедрена система, 

поставени под 

наблюдение 80000 ha 

гори

Отсъства единна 

система за 

наблюдение, 

откриване и 

оперативно 

управление на горски 

пожари в област 

Пазарджик

Внедрена 

система, 

поставени под 

наблюдение 

80000 ha гори

Инвестиция в 

размер на 

1100000 лв (под 

условието на 

включване в 

Годишния план 

за изпълнение 

на 

Националната 

програма за 

намаляване на 

риска от 

бедствия за 

2023 година)

Държавен 

бюджет, 

бюджети на 

общини

Изработване и 

изпълнение на проект 

за Интегрирана 

система от назначен 

със заповед на 

Областния управител 

екип експерти

Областна 

администрация, 

РУГ, РДПБЗН, 

ОДМВР, ДАНС, 

РИОСВ



6. Гарантирано 

осигуряване на вода 

за населението и 

бизнеса в условията 

на

промени на климата, 

водещи до 

засушаване, 

Намаляване на риска 

от щети при 

наводнения, вкл. 

чрез: 

Идентифициране на 

рисковите зони и 

Осъществяване на 

мерките от плановете 

за защита от 

наводнения.

Национална стратегия

за управление и 

развитие на водния

сектор, Интегрирана 

териториална стратегия 

за развитие на Южен 

централен район, 

Национална стратегия 

за намаляване на риска 

от бедствия 2018-2030, 

Национална програма 

за намаляване на риска 

от бедствия 2021-2025, 

Програма за планово 

почистване на речни 

корита 2022-2026, 

утвърдена от Областен 

управител на област 

Пазарджик

Интегрирано и 

устойчиво управление 

на водите и водния 

сектор в област 

Пазарджик

Брой реализирани 

проекти за защита при 

бедствия, (свързани с 

неблагоприятно 

въздействие на водите 

в областта)

Брой километри 

почистени речни 

корита, дял на 

изпълнение на 

планираното

Брой километри 

почистени речни 

корита, дял на 

изпълнение на 

планираното - 

20 км, 200 000 лв, 

12,3%

Брой километри 

почистени речни 

корита, дял на 

изпълнение на 

планираното - 76 

km, 46,6% (общо 

58,9%)

Необходими 

прогнозни 

средства (в 

лева) с ДДС - 

730 000 лв

Държавен 

бюджет, 

бюджети на 

общини, 

европейски 

фондове по 

проекти и 

програми

Координация и 

ръководство на 

Асоциация по 

водоснабдяване и 

канализация в област 

Пазарджик, с цел 

приобщаване и пълен 

обхват на ВиК 

операторите в 

областта; Контрол по 

законосъобразното 

управление на водните 

ресурси, включително 

исобено на 

минералните води; 

Намаляване риска от 

бедствия чрез 

осигуряване на 

проводимостта на 

реките на територията 

на областта по 

смисъла на чл.140 ЗВ

АВиК - Пазарджик, 

Областна 

администрация, 

общини

* Приложение №1 се попълва съгласно указанията за попълване - Приложение №2.


