
Индикатор Вид Мярка
Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Базова стойност Целева стойност

Фирми с въведени модерни ИКТ П брой ИСУН годишно 0
Има ли друг начин за събиране на тази инфо

Фирми с въведени иновативни технологични системи П брой ИСУН годишно 0
Възможни целеви стойности

Фирми с подобрена енергийна ефективност П брой ИСУН годишно 0

Намаляване на потреблението на енергия П kWh ???????????? годишно 0
Какъв би могъл да бъде източника на инфо

Нововъведени общински услуги за бизнеса П брой Отчети ОПДУ годишно 0 2

Подобрени общински услуги за бизнеса П брой Отчети ОПДУ годишно 0 3

Предоставени консултации на бизнеса от 

Информационния център П брой Отчети ОПДУ годишно 0 70

Това е текущия проект по ОПРР "Консервационни и 

реставрационни работи на обекти паметници на 

културата". Какви са индикаторите?

Подобрени/ създадени нови  атракции П брой Отчети ОПРР годишно 0

Това е текущия проект по ОПРР "Разработване на 

туристически продукт с  общините Велики Преслав 

и Каспичан". Какви са индикаторите?

Организирани утвърдени културни събития П брой

Отчети Дирекция "Култура, 

просвета и образование" годишно 0

колко да заложим

Организирани нови фестивали и културни 

мероприятия П брой

Отчети Дирекция "Култура, 

просвета и образование" годишно 0

колко да заложим

Допълнителен годишен брой туристи П брой

Отчети Дирекция "Култура, 

просвета и образование" годишно 0

колко да заложим

Използваемост 

на леглоденонощията П % ТСБ Шумен годишно 19% 40%

Дял на фирмите в индустриалните зони на гр. 

Шумен, възползващи се от изградената 

инфраструктура
Р

% Отчети ОПРР годишно 0 1)

1) какъв дял от фирмите са раазположени в ЗВ III

Площ индустриални зони с новоизградена/ 

подобрена  инфраструктура П
кв.м. Отчети ОПРР годишно 

Изградени/рехабилитирани и оборудвани елементи 

на спортната инфраструктура в индустриалните зони
П

брой Отчети ОПРР годишно 

Създадени стопанства на млади фермери П брой годишно 0
имат ли достъп до ИС на ДФЗ. Колко да заложим?

Модернизирани стопанства П брой годишно 0
имат ли достъп до ИС на ДФЗ. Колко да заложим?

Мярка Повишаване на качеството на предоставяните услуги на бизнеса

Мярка Усвояване на туристическия потенциал

Мярка Разнообразяване на туристическото предлагане 

Мярка Подобряване на информационното осигуряване на туризма

Мярка  Развитие на инфраструктурата на промишлена зона Запад и  индустриален парк Шумен

 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ

Приоритет Развитие  на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции

СП.Ц. Насърчаване на предприемачеството, подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия

Мярка  Технологично развитие и иновации

СП.Ц. Развитие на селското и горско стопанство

СП.Ц. Развитие на устойчив интегриран туризъм

СП.Ц. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в местната икономика в производства с висока добавена стойност  

Мярка Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско

стопанство

Мярка Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство



Индикатор Вид Мярка
Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Базова стойност Целева стойност ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ

Приоритет Развитие  на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции

Горски територии с предотвратени пожари П ха

Отчети Дирекция 

"УОСИРСДЕФП" годишно 0
имат ли достъп до ИС на ДФЗ. Колко да заложим?

Инвестиции за подобряване устойчивостта и 

стойността на горските екосистеми П хил.лв.

Отчети Дирекция 

"УОСИРСДЕФП" годишно 0
колко да заложим

Това е текущия проект по ОПОС "Интегриран воден 

цикъл  за гр. Шумен - II-ри етап". Какви са 

индикаторите?
Реконструирана/рехабилитирана водоснабдителна 

мрежа в селата П м. Дирекция "УТКСЕ" годишно 0
колко да заложим

Реконструирана/рехабилитирана канализационна 

мрежа в селата П м. Дирекция "УТКСЕ" годишно 0

колко да заложим. Канализация има само в с. 

Мадара нали?; Цареброд; Дибеч;

Дял на селата с подобрена свързаност
Р %

Дирекция "УТКСЕ" годишно
0 (1)/26 (1) до колко села ще се ремонтират пътищата-26

Дължина на ремонтирани общински пътища П км.
Дирекция "УТКСЕ" годишно

0 колко да заложим

Реконструирани спирки на градския транспорт П брой Отчети ОПРР
годишно

0 колко да заложим

Рехабилитирани/нови превозни средства П брой Отчети ОПРР
годишно

0 предвиждат ли се автобуси? Колко? НЕ

Дял на населението на гр. Шумен пряко

облагодетелствано от рехабилитираната улична

инфраструктура
Р % Отчети ОПРР

годишно

0 80855/(1) колко е населението в ЗВII

Реконструирана/рехабилитирана улична

инфраструктура на гр. Шумен П м. Отчети ОПРР
годишно

0 колко да заложим

Изградени паркинги в гр. Шумен П брой Отчети ОПРР годишно 0 колко да заложим

Дял на селата на община Шумен пряко

облагодетелствани от рехабилитираната улична

инфраструктура
Р %

Дирекция "УТКСЕ" годишно

0 (1)/26 (1) в колко села ще се ремонтират улици

Реконструирана/рехабилитирана улична

инфраструктура на селата на община Шумен П м.
Дирекция "УТКСЕ" годишно

0 колко да заложим

Дял на селата с подобрен достъп до ИКТ Р %
Дирекция "УТКСЕ" годишно

0 (1)/26 (1) колко да заложим

Население в селата с подобрен достъп до ИКТ П брой
Дирекция "УТКСЕ" годишно

0 колко да заложим

Изградена инфраструктура П м. Дирекция "УТКСЕ" годишно
0 колко да заложим

Изградени елементи на регионалната система за 

управление на отпадъци П брой Отчети ОПОС годишно 0
ще го има ли проекта? Ако да какво да заложим?

Рекултивирано старо сметище П брой Дирекция "УТКСЕ" годишно 0
ще го има ли проекта? Ако да какво да заложим?

Закрити складове за излезли от употреба пестициди П брой Дирекция "УТКСЕ" годишно 0
ще го има ли проекта? Ако да какво да заложим?

Това е текущия проект по ОПОС "Изпълнение на 

дейности по прилагане План за управление на ПП 

„Шуменско плато”". Какви са индикаторите?

Площ на защитени територии с разработен план за 

управление П дка Отчети ОПОС годишно
ще го има ли проекта? Ако да какво да заложим?

СП.Ц.Подобряване състоянието  и развитието на инфраструктурата в община Шумен

Мярка Текущ ремонт, поддържане,  рехабилитация и реконструкция на В и К и пречиствателни станции  

Мярка Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център

Приоритет Подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура и околна среда на територията на община Шумен

Мярка Подобряване на транспорта и транспортните мрежи в общинския център

Мярка Реконструкция и рехабилитация на улична мрежи и обществени паркинги

Мярка Подобряване  на достъпа до информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

Мярка Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска от свлачищни процеси и наводнения

Мярка Подобряване управлението на отпадъците

Мярка Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии

СП.Ц. Подобряване на околната среда и опазване на природното богатство



Индикатор Вид Мярка
Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Базова стойност Целева стойност ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ

Приоритет Развитие  на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции

Намаляване на потреблението на енергия от 

обновените административни сгради в гр. Шумен Р kWh Отчети ОПРР годишно 0,00 3000000

Административни сгради в гр. Шумен с подобрени 

енергийни харакртеристики П брой Отчети ОПРР годишно 0 30

Намаляване на потреблението на енергия от

обновените жилищни сгради в гр. Шумен Р kWh Отчети ОПРР годишно (1)*100000

Жилищни сгради в гр. Шумен с подобрени енергийни

характеристики П брой Отчети ОПРР годишно (1)

колко ще са сградите? Във всичките ли от ИПГВР 

има общински жилища?

Домакинства в гр. Шумен с подобрено енергийно

потребление П брой Отчети ОПРР годишно

Дял на населението на гр. Шумен пряко

облагодетелствано от изградените/ възстановените

зони за обществен отдих и спорт Р %

Отчети ОПРР

годишно 0 100

Нови/рехабилитирани елементи на физическата

среда на гр.Шумен П кв.м.
Отчети ОПРР

годишно 0 колко да заложим

Рехабилитирани сгради на кметствата в селата П брой

Отчети Дирекция 

"УОСИРСДЕФП" годишно 0
за колко села да заложим

Дял на селата с подобрена инфраструктура Р % Дирекция "УТКСЕ" годишно 0 (1)/26

в колко села ще се подобри инфраструктурата- 

улици, площади, гробища...

Изградени детски площадки П брой Дирекция "УТКСЕ" годишно 0
колко да заложим

Внедрени системи за видеонаблюдение П брой Отчети ОПРР годишно 0
колко да заложим

Площ, осигурена с устройствени планове П дка Дирекция "УТКСЕ" годишно 0
колко да заложим

Разработени инвестиционни проекти П брой Дирекция "УТКСЕ" годишно 0
колко да заложим

Намаляване на потреблението на енергия от

обновените обекти на образователната

инфраструктура 

Р

kWh Отчети ОПРР годишно 2700000

Обекти от образователната инфраструктура с

подобрени енергийни характеристики
П

брой Отчети ОПРР годишно 27

Обекти от образователната инфраструктура с

подобрена МТБ
П

брой Отчети ОПРР годишно 27

Деца/ученици включени в дейности за образователна 

интеграция П брой Отчети ОПОНИР годишно 0
колко да заложим

Учители с допълнителна подготовка за работа с деца 

в неравностойно положение П брой Отчети ОПОНИР годишно 0
колко да заложим

СП.Ц. Подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестициите

СП.Ц. Осигуряване на оптимални условия за подобряване качеството на образователните услуги, предучилищното и училищно образование и развитие на научно- изследователската дейност

Мярка  Осигуряване на инвестиционно проектиране

Мярка Създаване на привлекателна и екологосъобразна образователна инфраструктура 

Приоритет Развитие на човешките ресурси, чрез инвестиции в образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности

Мярка Повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността

СП.Ц. Осигуряване на обществена сигурност в община Шумен 

СП.Ц. Подобряване на жизнената среда на град Шумен и населените места

Мярка Осигуряване на устройствено планиране

Мярка Обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация в град Шумен

Мярка Участие в обновяване на многофамилни жилищни сгради с общински имоти

Мярка Благоустрояване и обновяване на общинския център

Мярка Подобряване на инфраструктурата на общинските административни сгради и публичните пространства в селата

Мярка Изграждане и развитие на подкрепяща среда за включаващо образование 

Мярка Кадрово осигуряване на включаващото образование 



Индикатор Вид Мярка
Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Базова стойност Целева стойност ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ

Приоритет Развитие  на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции

Подкрепени деца с изявени дарби П брой Отчети ОПОНИР годишно 0
колко да заложим

Създадени клубове за извънкласни дейности П брой Отчети ОПОНИР годишно 0
колко да заложим

Приложени нови технологии в образователния процес П брой Отчети ОПОНИР годишно 0
колко да заложим

Размер на инвестициите в научноизследователска и 

иновативна дейности П хил.лв. Отчети ОПОНИР годишно 0
колко да заложим

Намаляване на потреблението на енергия от

обновените обекти на културната  инфраструктура Р kWh Отчети ОПРР годишно 0 2100000

Обекти от културната инфраструктура с подобрени

енергийни характеристики П брой Отчети ОПРР годишно 0 21

Обекти от културната инфраструктура с подобрена

МТБ П брой Отчети ОПРР годишно 0 21

Реставрирани паметници на културата П брой Отчети ОПРР годишно 0 11

Това е текущия проект по ОПРР"Създаване на 

високотехнологичен лъчетерапевтичен център в 

гр. Шумен". Какви са индикаторите?
Намаляване на потреблението на енергия от

обновените обекти на здравната  инфраструктура Р kWh Отчети ОПРР годишно 0 1200000

Обекти от здравната инфраструктура с подобрени

енергийни характеристики П брой Отчети ОПРР годишно 0 12

Обекти от здравната инфраструктура с подобрена

МТБ П брой Отчети ОПРР годишно 0 12

Информационни кампании за промоция на здраве и 

профилактика Р
брой Отчети ОПРЧР годишно 0 50

Намаляване на потреблението на енергия от

обновените обекти на спортната  инфраструктура Р kWh Отчети ОПРР годишно 0 1000000

Обекти от спортната инфраструктура с подобрени

енергийни характеристики П брой Отчети ОПРР годишно 0 10

Обекти от спортната инфраструктура с подобрена

МТБ П брой Отчети ОПРР годишно 0 10

Население, включено в проектите за временна 

заетост

П

брой

Дирекция "Социална 

политика и здравеопазване" годишно 0 300

Създадени работни места в социалното предприятие
П

брой Отчети ОПРЧР годишно 0 10

Младежи с осигурена заетост

Дирекция "Социална 

политика и здравеопазване" годишно 0 120

СП.Ц. Насърчаване развитието на културните дейности

СП.Ц. Подобряване на здравните услуги и достъпа до тях

Мярка Инвестиране в научноизследователска дейност, иновативни и творчески индустрии

Мярка Обогатяване на духовният и културен живот на населението

Мярка Възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения

Мярка Създаване на условия за разгръщане на творческия потенциал на децата и учениците

Мярка Повишаване качеството на образователния процес 

Мярка Модернизиране на здравната инфраструктура

Мярка Разработване и въвеждане на мерки за осигуряване на условия за промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи

СП.Ц. Развитие на спорта и младежките дейности

СП.Ц. Развитие на човешките ресурси и осигуряване на заетост 

Мярка Осигуряване на възможности и подходящи условия за спорт

Мярка Осигуряване на заетост и работеща среда 



Индикатор Вид Мярка
Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Базова стойност Целева стойност ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ

Приоритет Развитие  на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции

Намаляване на потреблението на енергия от

обновените обекти на социалната инфраструктура в

общинския център Р kWh Отчети ОПРР годишно 0 200000

Обекти от социалната инфраструктура в общинския

център с подобрени енергийни характеристики П брой Отчети ОПРР годишно 0 4

Обекти от социалната инфраструктура с подобрена

МТБ П брой Отчети ОПРР годишно 0 4

Изградени социални жилища П брой Отчети ОПРР годишно 0 5

Рехабилитирани пенсионерски клубове П брой Дирекция "УТКСЕ" годишно 0 5

Намаляване на потреблението на енергия от

обновените обекти на социалната инфраструктура в

общинския център Р kWh

Отчети ОПРР; Дирекция 

"СПЗ" годишно 0 150000

Обекти от социалната инфраструктура в общинския

център с подобрени енергийни характеристики П брой

Отчети ОПРР; Дирекция 

"СПЗ" годишно 0 3

Обекти от социалната инфраструктура с подобрена

МТБ П брой

Отчети ОПРР; Дирекция 

"СПЗ" годишно 0 3

Рехабилитирани пенсионерски клубове П брой  Дирекция "СПЗ" годишно 0 5

Обучен персонал за предоставяне на подкрепящи 

услуги и форми за социално включване П брой  Дирекция "СПЗ" годишно 0

колко да заложим

Лица, ползващи се от социални услуги П брой  Дирекция "СПЗ" годишно 0 колко да заложим

Изградени мрежи за обмяна на опит в предоставяне 

на подкрепящи услуги и форми за социално 

включване П брой  Дирекция "СПЗ" годишно 0 2

Степен на въвеждане на електронното управление Р
% Отчети ОПДУ годишно 0 35

Административни услуги, предоставяни по 

електронен път
П

брой Отчети ОПДУ годишно 0 3

Обучения , свързани с въвеждането на електронното 

управление
П

брой Отчети ОПДУ годишно 0 5

Обучени служители  във връзка с въвеждането на 

електронното управление
П

брой Отчети ОПДУ годишно 0 20

Формулирани/изпълнени публичните политики с 

гражданско участие П брой

Отчети Дирекция 

"УОСИРСДЕФП" годишно 0 5

Проведени мероприятия за обмяна на опит и добри 

практики П брой Отчети ОПДУ годишно 0 6

Служители, участвали в стажове за млади 

специалисти П брой Отчети ОПДУ годишно 0 4

Успеваемост на кандидатстванията за финансиране 

(одобрени проектни предложение/подадени 

проектни предложение)
Р

%

Отчети Дирекция 

"УОСИРСДЕФП" годишно 100
каква е успеваемостта сега

Обучения за усъвършенстване на капацитета
П

брой Отчети ОПДУ годишно 0 5

Обучени служители на общинската администрация
П

брой Отчети ОПДУ годишно 0 20

Мярка Предоставяне на подкрепящи услуги и форми за социално включване

Мярка Подобряване ефективността на процесите  в общинската администрация

Мярка Прилагане принципа на партньорство

Мярка Транснационално сътрудничество

Мярка Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие

СП.Ц. Осигуряване на достоен живот и социално включване на хората в неравностойно положение 

СП.Ц. Развитие на е-община

СП.Ц. Повишаване на ефективността на изградените партньорски мрежи и създаване на платформи за междуобщинско сътрудничество

СП.Ц. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги

Мярка Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща социалното включване в общинския център

Мярка Подобряване на социалната инфраструктура в селата

Приоритет Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса



Индикатор Вид Мярка
Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Базова стойност Целева стойност ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ

Приоритет Развитие  на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции

Извършени оценки

П брой Отчети ОПДУ годишно 0 4

Мярка Мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за местно развитие


