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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Приоритет 1 – ЗА ХОРАТА 

Мярка 1.1: 

Подобряване 

условията на живот 

и отдих 

Обновена и благоустроена жизнена среда  

Дефиниция: Индикаторът включа реконструирана/ремонтирана/ 

улична мрежа, и благоустроени зелени площи и паркови зони и 

околосградни пространства) 

Хил. Кв. м. 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО, ИСУН 

Два пъти в 

периода 
12 

Създадени / Обновени места за отдих и спорт 

Дефиниция: Индикаторът включа детски и спортни площадки, 

спортни обекти, места за отдих 

брой 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО, ИСУН 

Два пъти в 

периода 
4 

Домакинства, получили подкрепа за подобряване на 

енергийните характеристики на жилището си 

 (Общ индикатор RCO 18) 

брой 
Отчети за енергийна 

ефективност 

Един път в 

периода 
120 

Мярка 1.2: Развитие 

на обществените 

услуги и 

инфраструктура 

Капацитет на подкрепяна социална инфраструктура (различна 

от жилищната ) 

(Общ индикатор RCO 70) 

Брой нови 

места 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО, ИСУН 

Един път в 

периода 
20 

Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна 

инфраструктура ( нова или модернизирана) 

(Общ индикатор RCO 67) 

Брой нови 

учебни 

места (вкл. 

в детски 

градини) 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО 

Един път в 

периода 
84 

Служители с подобрена квалификация и компетенция 

Дефиниция: Брой служители от общинска администрация, социални, 

образователни и културни институции преминали обучение за 

повишаване на квалификацията 

Брой 

Общинска 

администрация, 

социални, 

образователни и 

културни институции 

Два пъти в 

периода 
115 
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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Приоритет 2 – ЗА ПРОСПЕРИТЕТ 

Мярка 2.1 

Инвестиции в 

икономическо 

развитие 

Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни 

средства 

(Общ индикатор RCO-02) 

брой 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО/ ИСУН 

Един път в 

периода 

 

14 

 

Стартиращи предприятия, които получават подкрепа  

(Общ индикатор RCO-05) 
брой 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО/ ИСУН 

Един път в 

периода 
3 

Мярка 2.2 Развитие 

на човешките 

ресурси 

Лица, преминали курсове за квалификация и 

преквалификация 

Дефиниция: Брой заети, незаети и неактивни лица, преминали 

обучение за повишаване на квалификацията или преквалификация 

с цел подобряване на заетостта им, вкл. ключови компетентности и 

дигитални умения 

брой 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО/ ИСУН /Бюро 

по труда 

Два пъти в 

периода 
240 

Лица, включени в схеми за заетост 

Дефиниция: Брой   незаети и неактивни лица включени в схеми за 

постоянна и/или временна заетост 

брой 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО/ ИСУН /Бюро 

по труда 

Два пъти в 

периода 
174 

Мярка 2.3 

Подобряване на 

свързаността 

Дължина на ново изградени, реконструирани или 

модернизирани общински пътища 

(Общ индикатор RCO 46) 

Км. 

Годишни доклади за 

изпълнението на 

ПИРО 

Един път в 

периода 

10,4 

 

Приоритет 3 – ЗА ПРИРОДАТА 

Мярка 3.1 

Водоснабдяване и 

канализация 

Дължина на нова  водопроводна инфраструктура 

Дефиниция: дължина на подменени тръби, или изградени нови 

трасета за водоснабдяване на населението 

Хиляди 

линейни 

метра 

ВиК Бургас, 

общинска 

администрация 

Един път в 

периода 
13,7  

Дължина на нова  канализационна инфраструктура 

Дефиниция: дължина на подменени тръби, или изградени нови 

канализационни трасета  

Хиляди 

линейни 

метра 

ВиК Бургас, 

общинска 

администрация 

Един път в 

периода 

8,7 
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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Мярка 3.2: 

Управление на 

отпадъци   

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 

дейностите по 

отпадъците 

Два пъти в 

периода 
94 

Мярка3.3 

Климатични 

промени и ВЕИ 

Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на 

енергийните им характеристики  

(Общ индикатор RCO 19) 

брой 
Отчети за енергийна 

ефективност 

Два пъти в 

периода 
3 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатори за резултат 
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Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 
Целева стойност 

1. Утвърждаването на община Айтос 

като съществен елемент от 

развитието на Бургаски 

агломерационен ареал 

Малки  средни предприятия, които се 

възползват от дейности за развитие 

на умения, осъществявани чрез 

местна / регионална екосистема 

(индикатор за резултат - RCR 24) 

Дефиниция: МПС получили подкрепа за 

развитие на умения на техни служители 

Брой  ИСУН Към 31.12.2027 
0 

 

12 

 

2. Преодоляване на негативните 

демографски процеси, чрез 

продължаващо подобряване на 

условията на живот в общината. 

 

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 

Учебна 

година 

2019/2020 

– 3473 

деца, от 

които 848 в 

детски 

градини, и 

2625 в 

училища 

 

Увеличение с 1,2 

% 

 


