
Приложение № 3.2 

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

Индикатори за резултат 

 
Приоритет, Проектна идея/дейност 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 

Частни инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа,  

лева ИСУН, 

собствени 

проучвания 

В края на 

периода 

0 1 млн.лв 

Фермери, които реализират 

продукцията си директно към краен 

потребител 

брой собствени 

проучвания, 

БАБХ 

В края на 

периода 
0 10 

Увеличен брой фирми в общината % НСИ В края на 

периода 
0 5 

Земеделски стопанства въвели нови 

продукти и технологии, създали 

трайни насаждения, преминали към 

биологично производство  

брой ИСУН, 

собствени 

проучвания 

В края на 

периода 
0 15 

Дял на фирмите от територията, 

които са въвели дейности, методи, 

технологии, щадящи околната 

среда и допринасящи за развитие на 

кръгова икономика 

% собствени 

проучвания, 

НСИ 

1 година 0 40 

Дял на туристите, възползващи се 

от еко инфраструктурата, еко 

пътеки, велоалеи в Културно-

историческите и природни 

забележителности 

% собствени 

проучвания 
1 година 0 30 

 

 

 

2. Повишаване качеството на 

образованието, социалните, 

културни и здравни дейности и 

тяхната инфраструктура 

Годишен брой на децата, 

използващи новото оборудване и 

STEM кабинети в училищата 

брой собствени 

проучвания 
1 година 0 500 

Дял на преждевременно 

напусналите училищното 

образование 

% НСИ 1 година  10 

Дял на учениците, обучавани 

модулно, вкл. В ДСО 
% собствени 

проучвания 

В края на 

периода 
0 5 



Лица с достъп до подобрените 

здравни услуги 

брой собствени 

проучвания 
В края на 

периода 
0 2000 

Годишен брой на лицата, които 

ползват подкрепяните социални 

услуги 

брой собствени 

проучвания, 

ИСУН 

1 година 0 200 

Ползватели на подкрепяната 

културна инфраструктура 

брой собствени 

проучвания 
1 година 0 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подобряване на техническата 

инфраструктура и опазване на 

околната среда 

Жители, които имат достъп до 

подобрената улична мрежа 

брой НСИ, 

собствени 

проучвания 

В края на 

периода 
0 3500 

Жители, свързани до подобрена 

система за питейна вода и 

канализационни съоръжения 

брой НСИ, 

собствени 

проучвания 

В края на 

периода 
0 3200 

Ползватели на рехабилитирани 

зелени площи, публични 

пространства, спортни съоръжения 

брой собствени 

проучвания 
1 година 0 2000 

Участници в мероприятия, 

свързани с опазване на околната 

среда, фермери, които участват при 

оползотворяване на тора, жители и 

организации, събиращи разделно и 

рециклиращи отпадъци 

брой собствени 

проучвания 
1 година 0 5000 

Фирми въвели дейности за 

опазване на компонентите на 

околната среда 

брой собствени 

проучвания 

В края на 

периода 
0 20 

Посетители, които се възползват от 

подобрените услуги в културата и 

туризма 

брой собствени 

проучвания 
1 година 0 5000 

 

 

 

4. Добро управление за всеки жител 

за Община Кайнарджа 

Жители и организации, които се 

възползват от новите услуги, в т.ч. 

електронни предоставяни от 

общината 

брой собствени 

проучвания 
1 година 0 1000 

Осъществени проекти за обмен на 

добри практики с други общини  

брой собствени 

проучвания 
В края на 

периода 
0 3 

Осъществени партньорства и 

подписани такива с други общини 

брой собствени 

проучвания 
В края на 

периода 
0 2 

 


