
Приоритет Специфична цел Индикатор Мерна единица
Източник на 

информация
Период на отчитане

Изходяща 

стойност
Целева стойност към 2027 г.

Приоритет 1 Подкрепа за устойчив 

икономически растеж, развитие на иновации 

и технологично развитие

СЦ 1.1 Привличане на инвестиции и насърчаване 

на предприемачеството

Частни инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа (безвъзмездни

средства, финансови инструменти) (RCR02)

лева
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0                         1 000 000,00     

Нараснал брой на фирмите в общината % НСИ в края на периода 0 10

СЦ 1.2 Подкрепа за устойчиви качествени 

работни места и подобряване достъпа до заетост
Коефициент на безработица % АЗ, НСИ в края на периода 3,9 (2019) 3,5

Дял на регистрирани в БТ безработни 

младежи до 24 г. вкл. от общия брой 

регистрирани безработни

% АЗ в края на периода 3,5 (2019) 2,5

Дял на регистрирани в БТ безработни 

младежи до 29 г. вкл. от общия брой 

регистрирани безработни

% АЗ в края на периода 5,0 (2019) 3

СЦ 1.3 Насърчаване на интегрирани 

териториални инвестиции за местно развитие

Работни места, създадени в подкрепяните 

структури (нарастване на броя на заетите) 

(RCR01)

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 60

Потребители на публична инфраструктура, 

подобрена в рамките на проекти, 

финансирани от МИГ

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 10000

СЦ 1.4 Устойчиво развитие на туризма
Дял на туристи, възползвали се от 

културната и еко инфраструктура
%

 собствени 

проучвания, данни 

от културни 

институции

в края на периода 0 30

Приоритет 2 Повишаване качеството на 

образование, социални и здравни дейности и 

инфраструктурата им

СЦ 2.1 Подобряване на достъпа до качествено 

образование

Годишен брой на децата, използващи 

подкрепяната образователна 

инфраструктура (RCR71)

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
1 година 0 500

Дял на преждевременно напусналите 

училищно образование
% НСИ в края на периода

11,5 

(2018/2019)
6

СЦ 2.2 Качествени социални услуги и 

здравеопазване

Лица с достъп до подобрени здравни услуги 

(RCR72)
брой

ИСУН, собствени 

проучвания
1 година 0 3000

Годишен брой на лицата, които използват 

подкрепяните съоръжения за социални 

грижи (RCR74)

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
1 година 0 300

СЦ 2.3 Подкрепа за развитие на културата и 

спорта

Туристи/посещения в подпомогнатите 

обекти (RCR77)
брой

Собствени 

проучвания
1 година 0 4000

Ползватели на подкрепяната културна 

инфраструктура (RCR78)
брой

Собствени 

проучвания
1 година 0 6000

Ползватели на подкрепяната спортна 

инфраструктура
брой

Собствени 

проучвания
1 година 0 8000

Приоритет 3 Устойчиво териториално 

развитие и свързаност

СЦ 3.1 Развитие и укрепване на селищната 

мрежа

Намаление на годишно крайно потребление 

на енергия (за следните обект на мерки за 

ЕЕ: жилищни, частни нежилищни, 

обществени нежилищни) (RCR26)

%
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 35%

Сгради с подобрена енергийна 

класификация (жилищни, частни 

нежилищни, обществени нежилищни) 

(RCR28)

%
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 25

Жители, които имат достъп до нова или 

модернизирана публична и зелена 

инфраструктура (RCR95)

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 10000

СЦ 3.2 Подобряване на транспортната 

инфраструктура

Ползватели на годишна база на 

новоизградени, реконструирани или 

модернизирани пътища (RCR55)

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 10000

Приложение № 3.2

Индикатори за резултат

Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО на община Добричка за периода 2021-2027 г. :



СЦ 3.3 Опазване на околната среда и изграждане 

на екологосъобразна инфраструктура

Жители, свързани към подобрени системи 

за снабдяване с вода (RCR41)
брой

ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 5000

Жители, свързани поне към системи за 

вторично пречистване на отпадъчни води 

(RCR42)

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 3000

Жители, обслужвани от съоръжения за 

рециклиране на отпадъци и малки системи 

за управление на отпадъци (RCR46)

брой
ИСУН, собствени 

проучвания
в края на периода 0 15000

Приоритет 4 Добро управление за всеки 

гражданин

СЦ 4.1 Управление в подкрепа на развитието
Потребители на нови обществени цифрови 

услуги и приложения (RCR11)
брой

Собствени 

проучвания
в края на периода 0 13000

СЦ 4.2 Разширяване на междуобщинското 

сътрудничество

Осъществени проекти за обмен на добри 

пракитки
брой

Собствени 

проучвания
в края на периода 0 3


