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Приложение 3. Матрица на индикаторите 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Приоритет 1. Ускоряване растежа на местната икономика 

Мярка 1.1. Инвестиции в 

инфраструктура и 

подобряване на 

икономическите дейности 

RCO201 - Предприятия, 

получаващи подкрепа 

(микро-, малки, средни и 

големи предприятия) 

брой ИСУН/ВОМР/ ДБТ 1 година 20 

Мярка 1.2. Създаване на 

условия за развитие на местния 

бизнес и привличане на 

инвеститори 

RCO 97 — Брой на 

подкрепяните енергийни 

общности и общности за 

енергия от възобновяеми 

източници 

брой Община/ ИСУН/ ВОМР 1 година 2 

Мярка 1.3. Подкрепа за 

осигуряване на заетост и 

работна ръка за уязвими групи 

RCO 101 - МСП, 

инвестиращи в развитие на 

уменията 

брой Община/ ИСУН/ ВОМР 1 година 50 

 

 

Приоритет 2. Териториална свързаност и устойчиво развитие 
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Мярка 2.1. Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях 

RCO 46 - Дължина на 

реконструираните или 

модернизирани пътища - 

други 

км Община/ АПИ/ ИСУН 1 година 12 

 

Мярка 2.2. Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари 

и съоръженията и 

принадлежностите към тях, вкл. 

улично осветление 

RCO 46 - Дължина на 

реконструираните или 

модернизирани пътища - 

други 

км Община/ АПИ/ ИСУН 1 година 5 

Мярка 2.3. Подобряване 

качеството на парковата среда и 

местата за спорт в населените 

места 

RCO 26 - Зелена 

инфраструктура, изградена

 с цел 

приспособяване към 

изменението на климата 

брой Община/ ИСУН/ ВОМР 1 година 3 

Мярка 2.4. Подобряване 

качеството на управление на 

водите 

RCO 30 - Дължина на новите

 или 

консолидираните тръби за 

битови нужди 

км Община/ИСУН/ПУДООС 1 година 10 

RCO 32 — Нов или подобрен 

капацитет за пречистване

 на 

отпадъчни води 

брой Община/ИСУН/ПУДООС 1 година 1 
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Мярка 2.5. Оптимизация на 

системата за управление на 

отпадъците 

RCO 34 - Допълнителен 

капацитет за 

рециклиране на отпадъци 

% РИОСВ/Община 1 година 10 

Мярка 2.6. Подобряване на RCO 19 - Обществени брой ИСУН/Община 1 година 3 
 

енергийна ефективност на 

обществени сгради, в които се 

предоставят обществени услуги 

сгради, получили подкрепа 

за подобряване на 

енергийните им 

характеристики 

    

Мярка 2.7. Повишаване на 

енергийната ефективност на 

жилищни сгради 

RCO 18 - Домакинства, 

получили подкрепа за 

подобряване на Енергийните 

характеристики на 

жилището си 

брой 
ИСУН/Община/Национална 

програма 
1 година 30 

Мярка 2.8. Превенция на риска 

за опазване, възстановяване и 

използване на природното 

наследство и биологичното 

разнообразие 

RCO 25 - 

Новопостроени или 

консолидирани защитни 

съоръжения по крайбрежни 

ивици, речни и езерни 

брегове и свлачища за 

защита на хора, активи и 

естествената околна среда 

брой 
РИОСВ/ Басейнова дирекция/ 

Община 
1 година 2 
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Мярка 2.9. Проучване, 

социализация и валоризация на 

културно - историческото 

наследство 

RCO 77 - Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в областта 

на културата и 

брой Община 1 година 3 

 
 

Приоритет 3. Социално приобщаване, съхраняване и развитие на човешкия капитал 

      

Мярка 3.1. Осигуряване на 

достъп до образование и 

повишаване кичестото на 

образователния процес в 

съответствие с пазара на труда 

RCO 19 - Обществени 

сгради, получили 

подкрепа за подобряване на

 енергийните им 

характеристики 

брой Община 1 година 2 

RCO 14 - Публични 

институции, получаващи 

подкрепа за 

разработване на 

цифрови услуги и 

приложения 

брой Община/ МОН 1 година 2 

Мярка 3.2. Инвестиции в 

здравна инфраструктура и по-

добър достъп до здравно 

обслужване 

RCO 69 - Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура за 

здравни грижи 

брой Община/НСИ 1 година 300 

Мярка 3.3. Разширяване на 

социалната 

инфраструктура и 

социалните услуги и 

създаване на условия за 

социално включване 

RCO 70 - Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от 

жилищна) 

брой Община/ АСП 1 година 30 
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Мярка 3.4. Подкрепа за 

културни институции и 

дейности за съхраняване на 

културната идентичност 

RCO 77 - Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в областта 

на културата и туризма 

брой Община 1 година 250 

Мярка 3.5. Обновяване на 

спортната инфраструктура и 

стимулиране на масов спорт 

RCO 70 - Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от 

жилищна) 

брой Община/ИСУН/ВОМР 1 година 200 

Мярка 3.6. Добро 

административно управление 

RCO 80 - Водени от 

общностите стратегии за 

местно развитие 

брой Община/ИСУН/ВОМР 1 година 1 
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Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

СЦ 1. Подобряване 

условията за развитие на

 бизнес, 

инвестиционна активност

 и 

разкриване на работни 

места; 

RCR301 - Работни места, 

създадени в подкрепяните 

структури 

брой ИСУН/ВОМР/ ДБТ 1 година 0 120 

RCR 02 - Частни 

инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа 

(безвъзмездни средства, 

финансови инструменти) 

хил. лв. ИСУН/ВОМР/ ДБТ 1 година 0 200 

       

СЦ 2. Развитие на туризма 

чрез разумно 

оползотворяване на 

природните ресурси и 

подобряване качеството

 на 

околната среда 

RCR 55 - Ползватели на 

новоизградени, реконструирани

 или 

модернизирани пътища 

% Община/ АПИ 1 година 0 60 

RCR 95 - Жители, които имат 

достъп до нова или 

модернизирана зелена 

инфраструктура в градските 

райони; 

% НСИ/ Община 1 година 0 90 

RCR 41 - Жители, свързани към 

подобрени системи за снабдяване 

с вода; 

% НСИ/ Община/ИСУН 1 година 0 80 

RCR 42 - Жители, свързани поне 

към системи за вторично 

пречистване на отпадъчни води; 

% НСИ/ Община/ИСУН 1 година 0 70 
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Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 

RCR 28 - Сгради с 

подобрена енергийна 

класификация (жилищни, 

частни нежилищни, 

обществени нежилищни) 

брой 
ИСУН/Община/Национална 

програма 
1 година 0 3 

RCR 46 - Жители, 

обслужвани от съоръжения за 

рециклиране на отпадъци и

 малки системи за 

управление на отпадъци 

% НСИ/РИОСВ/Община 1 година 0 100 

RCR 35 - Жители, които се 

ползват от мерки за защита от 

наводнения 

% НСИ/Община 1 година 0 60 

 
RCR 77 - Туристи/ посещения в 

подпомогнати обекти 
брой Община/ МТ/НСИ 1 година 2981 4000 

       

СЦ 3. Оптимизиране на 

средата за живот, труд и 

обитаване за развитие на 

местната общност; 

RCR 71 - Годишен брой на децата,

 използващи 

подкрепяната образователна 

инфраструктура 

брой Община/МОН/НСИ 1 година 230 260 

RCR 73 - Годишен брой на 

лицата, които използват 

подкрепяните здравни 

заведения 

брой Община/ МЗ/ НСИ 1 година 0 700 
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Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 

RCR 74 - Годишен брой на 

лицата, които използват 

подкрепяните съоръжения за 

социални грижи 

брой Община/ АСП 1 година 0 30 

RCR 78 - Ползватели на 

подкрепяната културна 

инфраструктура 

брой Община/Читалища 1 година 0 300 

 

 


