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

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Целева стойност 

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ 

      

      

Мярка 1.1.  Развитие на 
индустриална 
инфраструктура и 
интелигентна индустрия с 
потенциал за растеж. 

Незастроени площи, създадени или 
рехабилитирани в градските райони  
RCO113 

Кв.м Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО, ИСУН 

Един път в 
периода 

500 000 

Мярка 1.2. Развитие на 
туризма 

Подкрепени обекти в областта на 
туризма RCO77 

Брой 
подкрепени 
обекта 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО, ИСУН 

Един път в 
периода 

2 

Приоритет 2 „Постигане на равен достъп  до качествено  образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки 
дейности“ 

Мярка  2.1. Мярка 

Инвестиции в 

образование и  умения 

 

Подобрена образователна 

инфраструктура 

Брой Годишни 

доклади за 

изпълнението на 

ПИРО, ИСУН 

Един път в 

периода 

7 

Мярка 2.1. Изграждане на 
нова и модернизация на 
съществуваща социалната 
инфраструктура и 
разширяване на обхвата на 
предоставяни социални 
услуги 

Подобрена социална инфраструктура Брой Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО, ИСУН 
Община Добрич. 

Един път в 
периода 
 

2 



Мярка 2.1. Изграждане на 
нова и модернизация на 
съществуваща социалната 
инфраструктура и 
разширяване на обхвата на 
предоставяни социални 
услуги 

Обхванати потребители в социалните 
услуги 

Брой Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО, ИСУН 
Община Добрич. 

Един път в 
периода 
 

850 

Мярка 2.5.  Модернизация 
и рехабилитация на 
културната инфраструктура  

Подкрепена инфраструктура в областта 
на културата 
 

Брой 
подкрепени 
обекти 
 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО, ИСУН 
Община Добрич 

Един път в 
периода 

 

3 

Мярка 2.6.  Подкрепа за 
развитие на изкуствата, 
културните програми и 
младежки дейности.  

Брой фестивали/събития и др. в 
културния календар 

Брой Община Добрич Община 
Добрич/ 

Регистър на 
туристическит
е фестивали и 

събития 

6 

Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда и качеството на живот“ 

Мярка 3.1.  Инвестиции в 
градско възстановяване,  
устойчива градска 
мобилност,  транспортна и 
цифрова свързаност, 
достъпност , безопасност. 
 

Незастроени площи, създадени или 
рехабилитирани в градските райони  
RCO113 
/пазар и междублокови пространства, 
зелени площи, паркови зони/ 

Кв.м. Годишни отчети 
за изпълнението 
на ПИРО, ИСУН,  
Община Добрич 

Един път в 
периода 

70 000 

Дължина на реконструирана или 
модернизирана улична и пътна мрежа  
 (RCO46 – Общ индикатор) 

Км 
 

Годишни отчети 
за изпълнението 
на ПИРО, ИСУН,  
Община Добрич 

Един път в 
периода 
 

20 
 

     

Създадени/ Обновени места за отдих и 
спорт 
(Значение: Индикаторът включа детски 
и спортни площадки, спортни 
съоръжения, места за отдих) 

Брой  

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО, ИСУН 

Два пъти в 
периода 

7 

Изградени/ обновени/ реконструирани 
зони за паркиране извън градския 
център (буферни паркинги)  

Брой Годишни 
доклади за 
изпълнението на 

Един път в 
периода 

1 



ПИРО 

Мярка 3.2 Запазване и 

подобряване качеството на 

околната среда 

     

Дял на населението, обхванато от 
системата за разделно събиране на 
отпадъци 

% 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО / Отчет за 
изпълнението на 
общинската 
програма за 
управление на 
отпадъците 

Два пъти в 
периода 

90 % 

Реализирани общински схеми за 
рециклиране/разделно събиране на 
отпадъците 

Брой Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО 

Един път в 
периода 

1 

     

Допълнителен капацитет за рециклиране 
на отпадъци 
(RCO 34 — Общ индикатор) 

Брой 
новоизградени 
площадки 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО 

Един път в 
периода 

1 

     

Дължина на нови/ реконструирани ВиК 
мрежи 

Л.м. Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО 

Един път в 
периода 

3000 

Мярка 3.3.Устойчиви 
енергийно-ефективни 
мерки  
 

Обществени сгради с подобрени 
енергийни характеристики RCO19 
(Значение: индикаторът включва 
държавни и общински сгради с публични 
функции) 

брой Отчети по ЗЕЕ Един път в 
периода 

2 

Жилища с подобрени енергийни 
характеристики(Общ индикатор RCO 18) 

Брой 
  

Отчети по ЗЕЕ Един път в 
периода 

150 

 
 



 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Стратегическа цел 1: 
Използване на местния 
потенциал за постигане на 
устойчив икономически 
растеж и заетост 

      

Подкрепени МСП брой 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО 

Един път в 
периода 

0 3 

Посетители на подкрепените 
културни и туристически 
обекти 
RCR77 

Посетите
ли 
/годишно 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО 

Седем пъти в 
периода 

0 300 на година 

      

Годишен брой на децата, 
използващи подкрепяната 
образователна инфраструктура  
(индикатор за резултат - RCR 
71) 
Дефиниция: брой деца в 
училища и детски градини през 
учебната 2027/2028, спрямо 
учебната 2019/2020 

Изменение 
в % 

НСИ 
Към 
31.12.2027 

0% 
Увеличение с 

10 % 
 

Стратегическа цел 3: 
Балансирано и устойчиво 
териториално развитие 

      

Население, което се ползва от 
подобрената инфраструктура 

Брой 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО 

Един път в 
периода 

0 30000 

Годишно първично 
потребление на енергия /от 
които: жилища, обществени 
сгради, предприятия и др./ 

MWh/год. 

Годишни 
доклади за 
изпълнението на 
ПИРО 

Седем пъти в 
периода 

след изготвяне 
на енергийно 
обследване и 
сертификат 

след 
изготвяне на 
енергийно 
обследване и 
сертификат 

      

 
 


