
Приложение № 3.1 

 

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

Индикатори за продукт 
Приоритет Мярка Индикатор  Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Изходяща 

стойност 

Целева 

стойност 

към 2027 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подкрепа за 

устойчиво 

икономическо 

развитие, внедряване 

на иновации и нови 

технологии 

Мярка 1.1: Развитие на 

прецизно земеделие и 

свързани производства 

Земеделски стопанства и 

преработвателна индустрия-

предприятия, получаващи подкрепа 

брой ИСУН, Годишни 

отчети 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 15 

Мярка 1.2: Насърчаване 

на предприемачеството и 

развитие на 

икономически дейности 

в нови микро и малки 

предприятия. 

Предприятия, получаващи подкрепа 

– съществуващи и новоучредени 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 5 

Мярка 1.3: Подкрепа на 

фермерите 

Земеделски стопанства на 

юридически и физически 

лица,получаващи безвъзмездни 

средства за въведени нови 

производства, технологии, 

продуктови или технически 

иновации, изграждане на пазар за 

реализиране на продукция от 

фермата до трапезата 

брой ИСУН, годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 20 

Мярка 1.4: Подобряване 

на съществуващия 

местен бизнес, чрез 

стимулиране на 

кръговата икономика 

Предприятия, получаващи подкрепа 

за дейности, щадящи околната среда 

и свързани с кръговата икономика,  

брой ИСУН, Годишни 

отчети 

Междинна 

оценка, 

На 1 година 0 10 

Мярка 1.5: Развитие и 

поддържане на 

природните и културно-

исторически обекти за 

развитие на туризма 

Организации, получаващи подкрепа 

за поддържане и развитие на 

туризма, природните и културно-

исторически обекти - велоалеи, нови 

еко пътеки и др 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 5 

 

 

Мярка 2.1: Създаване на 

условия за разширяване 

Оборудвани STEM кабинети в 

училищата 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

На 1 година 0 4 



 

 

 

 

 

 

 

2. Повишаване 

качеството на 

образованието, 

социалните, културни и 

здравни дейности и 

тяхната 

инфраструктура 

използването на ИКТ 

инфраструктура в 

учебния процес 

Междинна 

оценка 

Мярка 2.2: Осигуряване 

на условия за равен 

достъп до качествено 

образование 

Деца и ученици, участвали в 

програми за задържане в 

образователната система 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 200 

Мярка 2.3: Развитие на 

качествено 

професионално 

образование и учене през 

целия живот 

Проекти за изготвяне на модулни 

учебни програми и изпълнението 

им, вкл.дуално обучение 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 3 

Мярка 2.4: Здравна 

инфраструктура 

Капацитет на подкрепяната здравна 

система за предоставяне на здравни 

услуги 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 3 

Мярка 2.5: Социална 

инфраструктура и 

социални дейности 

Капацитет на подкрепяната здравна 

система за предоставяне на здравни 

услуги. Проекти за развитие на 

социални услуги 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 5 

Мярка 2.6: Развитие и 

разнообразяване на 

културния живот 

Организации, получаващи външна 

подкрепа за реализиране на 

дейности като: фестивали, конкурси, 

постановки и др., водещи до 

разнообразяване на културния 

живот 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 10 

3. Подобряване на 

техническата 

инфраструктура и 

опазване на околната 

среда 

Мярка 3.1: Подобряване 

на уличната 

инфраструктура 

Рехабилитация на уличната мрежа в 

населените места от общината, 

дължина на отсечките 

км ИСУН, Годишни 

отчети 

Междинна 

оценка,  

На 1 година 0 1000 

Мярка 3.2: Подобряване 

качеството и 

ефективността на ВиК 

инфраструктурата 

Рехабилитация и изграждане на 

нови водопроводи и 

канализационни отклонения 

Линеен 

метър 
ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 100 

Мярка 3.3: Селищно 

развитие 

Населени места, за които са 

изготвени актуални устройствени 

документи, рехабилитирани 

публични пространства, зелени 

площи 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 8 



Мярка 3.4: Зелена 

система 

Населени места, с ремонтирани 

гробищни паркове и 

благоустрояване на територията им 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 5 

Мярка 3.5: Опазване на 

околната среда и 

изграждане на 

екологична култура за 

устойчиво развитие на 

общината 

Брой инициативи, мероприятия, 

конкурси, викторини и други, 

касаещи темата на околната среда, 

както и брой проекти, свързани с 

опазване на елементите на околната 

среда, изграждане на инсталация за 

компостиране на оборски тор, 

проекти за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадни 

продукти  

брой ИСУН, Годишни 

отчети 

Междинна 

оценка,  

На 1 година 0 10 

Мярка 3.6: Превенция на 

риска и изменение на 

климата 

Осъществени проекти за опазване 

на почвата, въздуха  и други 

компоненти на околната среда 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 15 

Мярка 3.7: Съхраняване, 

опазване и експониране 

на природното 

наследство, извън зоните 

по Натура 2000 и 

защитените територии 

Проекти за съхраняване, опазване и 

експониране на природното 

наследство, извън зоните по Натура 

2000 и защитените територии 

брой ИСУН, Годишни 

отчети 

Междинна 

оценка,  

На 1 година 0 10 

4. Добро управление за 

всеки жител за Община 

Кайнарджа 

Мярка 4.1: Управление в 

подкрепа на развитието 

Инициативи за привличане на 

неправителствени и граждански 

организации в работата на 

общинската администрация и 

общинския съвет 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 5 

Мярка 4.2: Обмен на 

добри практики с 

общини за разширяване 

на междуобщинското 

сътрудничество 

Участие в проекти за партньорство в 

рамките на програмите на ЕС 

брой ИСУН, Годишни 

отчети, 

Междинна 

оценка 

На 1 година 0 3 

 


