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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  

 

И Н Д И К А Т О Р И   З А   П Р О Д У К Т 

Приоритет, мярка 
Индикатор Мерна единица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Целева стойност 

Приоритет 1  Описание на индикатора хил. лв., бр., % и 
др. 

НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по заетостта 
и др. 

6 мес., 1 год. и 
т.н. 

Към края на периода 

ПРИОРИТЕТ 1: УСКОРЯВАНЕ НА РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

М 1.1.1. Изграждане и 

модернизиране на техническа 
инфраструктура за бизнес и 

предприемачество в Общината 

RCO 12 — Предприятия, 

получаващи подкрепа за 
цифровизиране на своите 

продукти и услуги 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 10 

М 1.1.2. Подкрепа за  
предприемачество – ново 

стартиращи  предприятия в 

приоритетни сектори 

RCO 05 — Стартиращи 
предприятия, които получават 

подкрепа 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 10 

М 1.1.3  Подкрепа за предоставяне 
на услуги, насочени към развитие 

на предприемачеството и 
подобряване на елементи на 

бизнес средата 

RCO201 — Предприятия, 
получаващи подкрепа  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 10 

М 1.1.4. Насърчаване на 

дигиталната трансформация на 

предприятията 

RCO 13 — Цифрови услуги и 

продукти, разработени за 

предприятията 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 5 

М.1.2.1. Изграждане на умения и 

компетентности в съответствие с 

RCO 17 — Инвестиции за 

развитие на умения 

Хил. лв. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

1 година 100 
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регионалния пазар на труда Агенция по заетостта 

и др. 

М.1.2.2. Включване на безработни 
младежи в стажуване и 

чиракуване, субсидирана заетост, 
включително за първа работа, с 

цел устойчива интеграция на 

пазара на труда 

RCO 61 — Годишен брой на 
безработните лица, 

обслужвани  

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 100 

М.1.2.3. Повишаване на 

квалификацията и 
преквалификация на заети лица в 

контекста на регионалните и 
местните потребности от 

квалификация на работната сила 

RCO 17 — Инвестиции за 

развитие на умения 

Хил. лв. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 150 

М.1.2.4. Активиране и подкрепа  
при търсенето на работа, 

съответствие между търсене и 
предлагане, 

RCO 61 — Годишен брой на 
безработните лица, 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 100 

М.1.2.5. Подпомагане на МСП за 

запазване на работните  места 

RCO 02 — Предприятия, 

получаващи подкрепа чрез 
безвъзмездни средства 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 10 

М.1.3.1. Модернизиране и 

технологично обновяване на 
стопанства и инфраструктура в 

селското и горското стопанство 

RCO 02 — Предприятия, 

получаващи подкрепа чрез 
безвъзмездни средства 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 10 

М.1.3.2. Модернизация и 
технологии за прецизно 

земеделие за подобряване на 
ефективността на производството 

RCO 12 — Предприятия, 
получаващи подкрепа за 

цифровизиране на своите 
продукти и услуги 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 5 

М.1.3.3. Насърчаване развитието 

на биологичното земеделие 

RCO 38 — Повърхностна площ 

на възстановената земя, за 
която се отпуска подкрепа 

% НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

1 година 10 
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и др. 

М.1.3.4. Запазване и устойчиво 

развитие на горите 

RCO 26 — Зелена 

инфраструктура, изградена с 
цел приспособяване към 

изменението на климата 

% НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 10 

М.1.4.1.Възстановяване и 
социализация на паметниците на 

културното наследство 

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 

инфраструктура в  областта на 

културата и туризма 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.1.4.2. Развитие на различни 

видове туризъм (културен, 

религиозен, познавателен, еко и 
приключенски, селски туризъм) 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 

подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 

приложения;  

RCO 77 — Капацитет на 

подкрепяната 
инфраструктура в областта на 

културата и туризма 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 2 

 

 

 

250 

М.1.4.3.Повишаване 
професионалната квалификация 

на заетите в туризма 

RCO 101 — МСП, 
инвестиращи в развитие на 

уменията 

 НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 10 

ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

М.2.1.1.1. Обхващане и задържане 
в образователната система на деца 

и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна 
възраст като местна и регионална 

политика 

RCO 67 — Капацитет на 
класните стаи на 

подкрепяната образователна 

инфраструктура (нови или 
модернизирани) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 100 

М.2.1.1.2.Дигитална 

трансформация на училищното 

образование,  и обучение 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 

подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

1 година 5 
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приложения и др. 

М.2.1.1.3. Подкрепа за иновативни 

учебни програми, иновативни 
класни стаи и иновативни 

училища 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и 
приложения; 

 RCR 71 — Годишен брой на 

децата, използващи 
подкрепяната образователна 

инфраструктура 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 5 

 

 

 

500 

М.2.1.1.4. Изучаване на 

традициите чрез разнообразни 
дейности и занимания на 

територията на местните  

училища 

RCR 71 — Годишен брой на 

децата, използващи 
подкрепяната образователна 

инфраструктура 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 100 

М.2.1.2.1. Разработване на гъвкави 

модулни учебни планове и 
програми по професии, отчитащи 

реалните нужди на пазара на 

труда 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и 

приложения; 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 3 

М.2.1.2.2. Разширяване на 

системите и насърчаване на 
ученето през целия живот 

RCR 71 — Годишен брой на 

децата, използващи 
подкрепяната образователна 

инфраструктура 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година 20 

М.2.1.3.1. Обновяване на 
материалната база на 

образователната инфраструктура 

RCO 67 — Капацитет на 
класните стаи на 

подкрепяната образователна 

инфраструктура (нови или 
модернизирани) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.1.3.2. Изграждане на 
инфраструктура за 

цифровизация на образованието 

RCO 14 — Публични 
институции, получаващи 

подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и 
приложения; 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  
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М.2.2.1.1. Подобряване достъпа на 

населението до здравни услуги 

RCO 69 — Капацитет на 

подкрепяната 
инфраструктура за здравни 

грижи 

 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.1.2. Осигуряване на 

медицинска помощ в отдалечени 
и труднодостъпни места 

RCO 69 — Капацитет на 

подкрепяната 
инфраструктура за здравни 

грижи 

 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.1.3. Осигуряване на по-

добри условия на лекарите 

RCO 69 — Капацитет на 

подкрепяната 
инфраструктура за  здравни 

грижи 

 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.1.4. Разкриване на нови 

социални услуги за възрастни 
хора 

RCO 70 — Капацитет на 

подкрепяната социална 
инфраструктура (различна от 

жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.21.5. Разкриване на нови 
социални и интегрирани здравно-

социални услуги за резидентна 
грижа за лица с увреждания 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.1.6. Предоставяне на 

социални услуги за семейства и 
деца в риск 

RCO 70 — Капацитет на 

подкрепяната социална 
инфраструктура (различна от 

жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.1.7. Обновяване  на 
съществуващи социални обекти 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от 

жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  
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М.2.2.2.1. Модернизиране на 

културни организации и сгради 

RCO 77 — Капацитет на 

подкрепяната 
инфраструктура в областта на 

културата и туризма 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.2.2. Възстановяване и 
поддръжка на туристически 

обекти с историческо и културно 
значение, включително опазване 

и защита на материалното и 

нематериалното природно, 
историческо и културно 

наследство 

RCO 77 — Капацитет на 
подкрепяната 

инфраструктура в областта на 
културата и туризма 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.3.1. Подобряване на 

училищната спортна 

инфраструктура 

RCO 70 — Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.3.2. Обновяване на 

спортните съоръжения в 
населените места 

RCO 70 — Капацитет на 

подкрепяната социална 
инфраструктура (различна от 

жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М.2.2.3.3. Създаване на условия за 
спорт в общината 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от 
жилищна) 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА 

М 3.1.1.1. Обновяване на 

участъците  от Републиканската 
пътна мрежа 

RCO 44 — Дължина на новите 

пътища, получили подкрепа 
—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 

модернизирани пътища — 
други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  
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М 3.1.1.2. Поддържане и 

обновяване на общинската пътна 
и улична мрежа 

RCO 44 — Дължина на новите 

пътища, получили подкрепа 
—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 

модернизирани пътища — 

други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М3.1.1.3. Подобряване на вътре 

общинската свързаност на 
населените места 

RCO 44 — Дължина на новите 

пътища, получили подкрепа 
—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 

модернизирани пътища — 

други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М3.1.1.4. Изграждане на 

пешеходни алеи и велоалеи 
между населените места в 

общината 

RCO 58 — Подкрепяна 

велосипедна инфраструктура 

Км. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М3.1.1.5. Подобряване на 
транспортния достъп до 

туристически обекти 

RCO 44 — Дължина на новите 
пътища, получили подкрепа 

—други; 

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 

модернизирани пътища — 
други 

Км. 

 

 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.1.2.1. Осигуряване на мрежа 

от информационни и 
комуникационни технологии от  

високо ниво до обекти на 
публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 
социалното подпомагане и 

културата 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и 
приложения 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.1.1. Подобряване 
техническото състояние на 

RCO 26 — Зелена 
инфраструктура, изградена с 

цел приспособяване към 

Км. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

1 година  
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водопроводните системи изменението на климата Агенция по заетостта 

и др. 

М 3.2.1.2. Подобряване на 
водоснабдяването и качествата на 

питейните води 

RCO 30 — Дължина на новите 
или консолидираните тръби за 

битови нужди 

 

Км. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.1.3. Рекултивация на 

нерегламентирани депа за ТБО 

RCO 38 — Повърхностна площ 

на възстановената земя, за 
която се отпуска подкрепа 

Дка. НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.1.4. Опазване чистотата на 

въздуха 

 

RCO 39 — Инсталирани 

системи за мониторинг на 
замърсяването на 

атмосферния въздух 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.2.1.Разнообразяване  на 
енергийните доставки и 

нарастване дела на 
възобновяемите източници 

RCO 22 — Допълнителен 
капацитет за производство на 

енергия от възобновяеми 
източници (електроенергия, 

топлинна енергия); 

RCO 97 — Брой на 

подкрепяните енергийни 

общности и общности за 
енергия от възобновяеми 

източници* 

% 

 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.2.2. Подобряване на 

енергийната ефективност 

RCO 18 — Домакинства, 

получили подкрепа за 
подобряване на енергийните 

характеристики на жилището 

си 

RCO 19 — Обществени сгради, 

получили подкрепа за 
подобряване на енергийните 

им характеристики 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  
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М 3.2.2.3. Газификация на 

обществени и битови обекти 

RCO 20 — Новопостроени или 

подобрени регионални 
мрежови линии за отопление 

Брой 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.2.5. Високоефективно 
комбинирано производство на 

енергия, районни  отоплителни и 
охладителни системи 

RCO 20 — Новопостроени или 
подобрени регионални 

мрежови линии за отопление 

Брой 

Км. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.2.6. Насърчаване и 

намаляване на енергийната 

интензивност в домакинствата 

RCO 98 — Домакинства, 

подкрепяни за използването 

на интелигентни енергийни 
мрежи 

 

рой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.3.1. Опазване на 

идентичността на природното 
наследство и наследеното 

биологично разнообразие 

RCO 37 — Площ на 

защитените зони по „Натура 
2000“, обхванати от мерки за 

опазване и възстановяване в 

съответствие с рамката за 
приоритетни действия; 

RCO 99 — Площ извън 
защитените зони по „Натура 

2000“,обхванати от мерки за 
опазване и възстановяване 

Дка. 

 

 

 

 

Дка. 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.3.2. Включване в проекти за 

трансгранично сътрудничество 

RCO 87 — Организации, 

осъществяващи  
трансгранично   

сътрудничество 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.2.3.3. Изграждане на „зелена“ 
инфраструктура 

RCO 83 — Съвместни 
стратегии/планове за 

действие, разработени или 
изпълнени 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.3.1. Активизиране на 

трансграничните контакти и 

RCO 88 — Трансгранични 

проекти за партньорско 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

1 година  
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разширяване на 

сътрудничеството със съседните 
гранични райони 

обучение с цел засилване на 

дейностите за сътрудничество; 

RCO 81 — Участници в 

инициативи за трансгранична 
мобилност; 

 RCO 82 — Участници в 

съвместни действия за 
насърчаване на равенството 

между половете, равните 
възможности и социалното 

приобщаване 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

Агенция по заетостта 

и др. 

М 3.3.2. Инвестиции за 

повишаване на местното 

предприемачество и насърчаване 
конкурентоспособността на МСП 

(които да бъдат привлечени като 
директни получатели на помощта 

по програмите за трансгранично 
сътрудничество) 

RCO 87 — Организации, 

осъществяващи 

трансгранично 
сътрудничество 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.3.3. Развитие на 

трансгранично сътрудничество за 
решаване на съвместни 

екологични проблеми 

RCO 90 — Трансгранични 

проекти, водещи до създаване 
на мрежи и клъстъри 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.3.4. Развитие на алтернативни 
форми на туризъм с по-висока 

добавена стойност 

RCO 83 — Съвместни 
стратегии/планове за 

действие, разработени или 
изпълнени 

Бой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

М 3.3.5. Трансгранични проекти в 

областта на споделените здравни 
услуги 

RCO 84 — Съвместни пилотни 

дейности, изпълнявани по 
проекти 

Брой НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година  

И Н Д И К А Т О Р И   ЗА   Р Е  З У Л Т А Т 

Стратегическа цел Индикатор Мерна единица Източник на Период на Базова Целева 
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информация отчитане стойност стойност 

Стратегическа цел 1  Описание на индикатора хил. лв., бр., % и 
др. 

НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по заетостта 
и др. 

6 мес., 1 год. и 
т.н. 

Към 
началото 
на периода 

Към края 
на периода 

С Ц 1.1. Привличане на 
инвестиции и насърчаване на 

предприемачеството 

RCR 02 — Частни инвестиции, 
допълващи публичната 

подкрепа (безвъзмездни 
средства, финансови 

инструменти); 

RCR 03 — МСП, въвеждащи 
иновативен продукт или 

процес; 

RCR 04 — МСП, въвеждащи 

иновация в маркетинга или 
организацията; 

RCR 05 — МСП, въвеждащи 
иновация на равнището на 

предприятието; 

RCR 07 — Заявки за марка и 
дизайн; 

RCR 08 — Публично-частни 
съвместни публикации 

Хил. лв. 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година   

С Ц 1.2: Създаване на нови 

качествени работни места и 
подобряване достъпа до заетост 

RCR301 — Работни места, 

създадени в подкрепяните 
структури;  

RCR 24 — МСП, които се 
възползват от дейности за 

развитие на умения, 
осъществявани чрез 

местна/регионална 
екосистема 

RCR 97 — Подпомагани 

стажове в МСП 

RCR 98 — Служители на МСП, 

които са преминали 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година   
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продължаващо 

професионално образование и 
обучение (продължаващо 

ПОО) (по видове умения: 
технически, управленски, 

предприемачески,  други) 

Брой 

 

 

С Ц 1.3. Устойчиво развитие на 
селското  и горското стопанство 

RCR 35 — Жители, които се 
ползват от мерки за защита от 

наводнения; 

RCR 36 — Жители, които се 

ползват от мерки за защита от 
горски пожари; 

RCR 37 — Жители, които се 

ползват от мерки за защита 
срещу природни бедствия, 

свързани с климата (различни 
от наводнения и горски 

пожари) 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година   

С Ц 1.4. Развитие на устойчив 
туризъм 

RCR 77 — Туристи/посещения 
в подпомогнатите обекти 

RCR 78 — Ползватели на 
подкрепяната културна 

инфраструктура 

Брой 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година   

С Ц 2.1: Качествено образование и 

обучение 

RCR 70 — Годишен брой на 

децата, използващи 

подкрепяната 
инфраструктура  

за грижи за деца 

RCR 71 — Годишен брой на 

децата, използващи 
подкрепяната образователна 

инфраструктура 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година   

С Ц 2.2. Качествено здравно 
обслужване, социални услуги, 

култура и спорт 

RCR 72 — Лица с достъп до 
подобрени здравни услуги; 

RCR 73 — Годишен брой на 

Брой 

 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

1 година   
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лицата, които използват 

подкрепяните здравни 
заведения; 

RCR 74 — Годишен брой на 
лицата, които използват 

подкрепяните съоръжения за 

социални грижи; 

RCR 75 — Средно време за 

реагиране при спешни 
медицински случаи в 

подкрепяната област 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Минути 

и др. 

С Ц 3.1.Транспортна и цифрова 

свързаност 

RCR 55 — Ползватели на 

новоизградени, 

реконструирани или 
модернизирани пътища; 

RCR 56 — Спестено време 
вследствие на подобрената 

пътна инфраструктура; 

RCR 101 — Спестено време 

вследствие на подобрената 
железопътна инфраструктура; 

RCR 11 — Потребители на 

нови обществени цифрови 
услуги и приложения; 

RCR 12 — Потребители на 
нови цифрови продукти, 

услуги и приложения, 
разработени от предприятия; 

RCR 13 — Предприятия, 
постигащи висок интензитет 

на цифровите технологии; 

RCR 14 — Предприятия, които 
използват публични цифрови 

услуги; 

 RCR 53 — Домакинства с 

абонаменти за широколентов 

Брой 

 

 

 

Минути 

 

Минути 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

Брой 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година   
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достъп до мрежа с много висок 

капацитет 

RCR 54 — Предприятия с 

абонаменти за широколентов 
достъп до мрежа с много висок 

капацитет 

 

 

Брой 

С Ц 3.2.Устойчива околна среда RCR 41 — Жители, свързани 
към подобрени системи за 

снабдяване с вода; 

RCR 42 — Жители, свързани 

поне към системи за вторично 
пречистване на отпадъчни 

води; 

RCR 43 — Загуби на вода; 

RCR 44 — Адекватно 

третирани отпадъчни води; 

RCR 26 — Годишно крайно 

потребление на енергия (за 
следните цели: жилищни, 

частни нежилищни, 
обществени нежилищни)  

RCR 27 — Домакинства с 

подобрени енергийни 
характеристики на своите 

жилища;     

RCR 28 — Сгради с подобрена 

енергийна класификация 
(жилищни, частни 

нежилищни, обществени 
нежилищни);  

RCR 29 — Очаквани емисии на 

парникови газове;  

RCR 30 — Предприятия с 

подобрени енергийни 
характеристики; 

Брой 

 

 

Брой 

 

Куб. л 

 

Куб. л 

Кв./ч. 

 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

 

Брой 

 

НСИ, Общината, 

Агенция за МСП, 

Агенция по заетостта 

и др. 

1 година   
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RCR 50 — Жители, които се 

ползват от мерки по 
отношение на качеството на 

въздуха; 

RCR 95 — Жители, които имат 

достъп до нова или 

модернизирана зелена 
инфраструктура в градските 

райони; 

RCR 51 — Жители, които се 

ползват от мерки за 
намаляване на шума; 

RCR 52 — Възстановяване на 
земя, използвана за зелени 

площи, социално жилищно 

настаняване, икономически 
или общностни дейности; 

RCR 64 — Годишен брой на 
лицата, използващи специално 

предназначената велосипедна 
инфраструктура 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

С Ц 3.3. Развитие на 

териториалното сътрудничество 

RCR 79 — Съвместни 

стратегии/планове за 
действие, предприети от 

организации при/след 
приключването на проект ; 

RCR 80 — Съвместни пилотни 
дейности, 

предприети/усъвършенствани 
от организации при/след 

приключването на проект; 

RCR 81 — Участници, които 
приключват съвместни схеми 

за обучение; 

RCR 82 — Правни или 

административни пречки, 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

НСИ, Общината, 
Агенция за МСП, 
Агенция по заетостта 
и др. 

1 година   
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които са преодолени или 

смекчени; 

RCR 83 — Лица, обхванати от 

подписаните съвместни 
споразумения; 

RCR 84 — Организации, които 

осъществяват трансгранично 
сътрудничество 6—12 месеца 

след приключването на 
проект; 

 RCR 85 — Участници в 
съвместни действия 6—12 

месеца след приключването на 
проект; 

RCR 86 — Заинтересовани 

страни/институции с 
повишен капацитет за 

трансгранично 
сътрудничество 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

 


