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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 

2021-2027 г.  

 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Приоритет 1   

Зелен град (включително реализация на цели, приоритети и проекти, 

включени в Инициативата Варна-Зелен град) 

 

 

 

 

 

НСИ, Община Варна, 

ИАНМСП, Агенция по 

заетостта, АУЕР, КЕВР, 

РИОСВ, БД, ИСУН2020 и др. 

 

 

 

 

 

 

  

Мярка 1.1.  

Опазване на 

природните ресурси 

Изградени инсталации за 

управление на биоразградими 

отпадъци 

бр. 7 г. 1 

Дължина на мрежите за събиране 

на отпадъчни води, новоизградени 

или консолидирани  

м 7 г. 72 200 

Дължина на реконструирани и 

новопостроени отводнителни 

системи 

км 7 г. 10 

Мярка 1.2.  

Смекчаване на 

изменението на 

климата 

Повърхностна площ на 

подкрепяната зелена 

инфраструктура в градските 

райони 

м2 7 г. 400 000 

Домакинства със замяна на твърдо 

гориво с алтернативни 

енергоспестяващи източници 

бр. 7 г. 1 500 
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Обществени сгради, получили 

подкрепа за подобряване на 

енергийните им характеристики 

бр. 

 

7 г. 9 

Брой лечебни заведения с 

подобрени енергийни 

характеристики 

бр. 7 г. 3 

Брой социални заведения с 

подобрени енергийни 

характеристики 

бр. 7 г. 4 

Мярка 1.4.  

Кръгова и 

нисковъглеродна 

икономика 

Въведени системи / инсталации за 

управление на излезли от употреба 

автомобилни гуми 

бр. 7 г. 1 

Приоритет 2 

Социално справедлив и здравословен град 

НСИ, Община Варна, Агенция 

по заетостта, Агенция за 

социално подпомагане, РЗИ, 

РЗОК, ИСУН2020 и др. 

  

Мярка 2.1. 

Здравеопазване 

Новоизградени/модернизирани 

лечебни заведения/центрове 
бр. 7 г. 5 

Мярка 2.2.  

Спорт 

Изградена/модернизирана спортна 

инфраструктура 
бр. 7 г. 3 

Мярка 2.3.  

Социални услуги 

Брой модернизирани обекти, 

предоставящи социални услуги 
бр. 7 г. 1 

Приоритет 3 

Многовековен и многообразен град (включително реализация на 

мерките от Общинска програма за развитие на туризма) 
НСИ, Община Варна, МК, 

НИНКН, ЕСТИ, ТИЦ, 

ИСУН2020, Официален 

портал на ЕК и др. 

 
 

Мярка 3.1.  

Културно-историческо 

наследство 

Консервация, реставрация и 

експониране на ключови обекти 
бр. 7 г. 3 



 

3 
 

Мярка 3.2.  

Креативни и 

рекреативни индустрии 

Брой пренощували лица в местата 

за настаняване на територията на 

община Варна 

бр. 

 

7 г. 5 600 000 

Мярка 3.3. 

Открити/нови 

пространства за 

култура 

Новоизградени културни 

пространства и инфраструктура 
бр. 7 г. 3 

Градска среда: незастроени площи, 

създадени или рехабилитирани на 

територията на община Варна  

м2 7 г. 17 000 

Приоритет 4 

Иновативен и образован град (включително реализация на 

инициативи, включени в Меморандум Варна - град на знанието) 

НСИ, Община Варна, 

ИАНМСП, АУЕР, ДАЕУ, 

МОН, РУО, ИСУН2020 и др. 

 

Мярка 4.1.  

Цифрова 

трансформация за 

качествено 

предучилищно и 

училищно образование 

Капацитет на класните стаи на 

подкрепяната образователна 

инфраструктура (нови или 

модернизирани) 

бр. 

ученици 

бр.  

класни 

стаи 

7 г. 

2 845 

 

97  

Модернизирани обекти на 

образователната инфраструктура 
бр. 7 г. 5 

Създадени иновативни STEM- 

центрове в образователните 

институции 

бр. 7 г. 12 

Реализирани инвестиционни 

проекти за реновиране, 

разширяване и изграждане на 

прилежаща среда към 

съществуваща образователна 

инфраструктура  

бр. 7 г. 7 
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Мярка 4.2. 

Научноизследователска 

и иновативна 

екосистема 

Реализирани проекти за 

модернизирана / изградена учебна 

база и общежития (кампуси) 

бр. 

 

7 г. 5 

Реализирани проекти за 

модернизирана 

учебноизследователска база и база 

за производствена практика 

бр. 7 г. 5 

Мярка 4.3.  

Чисти технологии и 

синя икономика 

Подкрепени иновативни решения 

за изграждане на IT 

високотехнологична 

инфраструктура 

бр. 7 г. 1 

Публични институции, 

получаващи подкрепа за 

разработване на цифрови услуги и 

приложения 

бр. 7 г. 3 

Изградени ВЕИ мощности на 

територията на Община Варна  
MW 7 г. 2 

Приоритет 5 

Териториална свързаност и достъпност 

НСИ, Община Варна, АПИ, 

ОПУ, АУЕР, "Градски 

транспорт" ЕАД, ОП 

ТАСРУД, ОП „Паркинги и 

синя зона“, ИСУН2020 и др. 

  

Мярка 5.1. 

Транспортна 

свързаност и 

екологичен транспорт 

Новодоставен екологосъобразен 

подвижен състав за обществения 

транспорт 

бр. 7 г. 150 

Изградени и надградени 

компоненти на интелигентните 

транспортни системи (брой) 

бр. 7 г. 3 

Подкрепяна велосипедна 

инфраструктура, дължина 
км 7 г. 8 
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Брой новодоставени споделени 

велосипеди  
бр. 

 

7 г. 300 

Брой ползватели на споделени 

превозни средства 
бр. 7 г. 7 000 

Брой изградени зарядни станции бр. 7 г. 40 

Обща дължина на нови или 

подобрени линии на обществения 

транспорт 

км 7 г. 7 

Мярка 5.2. 

Интегрирана и 

достъпна градска и 

извънградска среда 

Градска среда: незастроени площи, 

създадени или рехабилитирани на 

територията на община Варна  

м2 

НСИ, Община Варна, АПИ, 

ОПУ, АУЕР, "Градски 

транспорт" ЕАД, ОП 

ТАСРУД, ОП „Паркинги и 

синя зона“, ИСУН2020 и др. 

7 г. 50 000 

Дължина на рехабилитираната 

улична мрежа на територията на 

Община Варна  

км 7 г. 60 

Брой обособени паркоместа в 

„Зелена зона“ 
бр. 7 г. 10 000 

Брой  създадени транспортни хъба 

за градска логистика 
бр. 7 г. 2 

Брой обновени детски и спортни 

площадки на територията на 

Община Варна  

бр. 7 г. 109 

Приоритет 6  

Административен и регионален лидер НСИ, Община Варна, НКИЗ, 

ИАНМСП, ДАЕУ, РИОСВ, 

БД, ИСУН2020 и др. 

  

Мярка 6.2.  

Новатор в интегрирани 
Брой привлечени инвеститори в 

иновационни бизнес-зони и Зона с 
бр. 7 г. 3 
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териториални 

инвестиции 

потенциал за икономическо 

развитие 

Обособени зони за икономическо 

развитие 
бр. 7 г. 1 

Реализирани съвместни проекти за 

ИТИ 
бр. 7 г. 2 
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Индикатори за резултат 

 

Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Стратегическа цел 1 

Здравословен, съхранен 

и справедлив град, 

приспособен към 

изменението на 

климата (фокус грижа 

и отговорност за 

хората) 

Сгради с подобрена енергийна 

класификация (жилищни, частни 

нежилищни, обществени 

нежилищни) 

бр. 

НСИ, Община Варна, 

ИАНМСП, Агенция по 

заетостта, Агенция за 

социално подпомагане, РЗИ, 

РЗОК, РИОСВ, БД, КЕВР, 

АПИ, ОПУ, АУЕР, ДАЕУ, 

МОН, РУО, МК, НИНКН, 

ЕСТИ, ТИЦ, РИМ-Варна, 

„Градски транспорт“ ЕАД, 

ОП „Паркинги и синя зона“, 

ОП ТАСРУД, ИСУН2020, 

Официален портал на ЕК и др. 

7 г. Н/П 60 

Дял на жителите, обслужвани от 

съоръжения за рециклиране на 

отпадъци и малки системи за 

управление на отпадъци 

% 7 г. Н/П 30% 

Жители, обслужвани от 

съоръжения за рециклиране на 

отпадъци 

бр. 7 г. Н/П 332 394 

Жители, свързани към подобрени 

системи за снабдяване с вода 
бр. 7 г. Н/П 40 000 

Жители, свързани поне към 

системи за вторично пречистване 

на отпадъчни води 

бр. 7 г. Н/П 2 880 

Жители, които се ползват от мерки 

за защита от наводнения 
бр. 7 г. Н/П 55 000 

Жители, които имат достъп до 

нова или модернизирана зелена 

инфраструктура в градските 

райони. 

бр. 7 г. Н/П 332 394 

Новообособени паркови 

пространства в създадени зони за 

отдих - изградени зелени пояси, 

м2 7 г. Н/П 2 000 
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паркови пространства, 

рекреационни зони около 

водоизточници и др. 

Сгради с подобрена енергийна 

класификация (обществени 

нежилищни) 

бр. 

НСИ, Община Варна, КЕВР, 

АПИ, ОПУ, АУЕР, ДАЕУ, 

МОН, РУО, МК, НИНКН, 

ЕСТИ, ТИЦ, РИМ-Варна, 

„Градски транспорт“ ЕАД, 

ОП „Паркинги и синя зона“, 

ОП ТАСРУД, ИСУН2020, 

Официален портал на ЕК и др. 

7 г. Н/П 10 

Намаление на енергийното 

потребление в обществени и 

жилищни сгради 

kWh/y 7 г. Н/П 9 500 000 

Годишен брой на лицата, които 

използват подкрепяните здравни 

заведения 

бр. 7 г. Н/П 470 124 

Годишен брой на посещенията в 

подкрепената спортна 

инфраструктура 

бр. Ежегодно Н/П 745 000 

Годишен брой на лицата, които 

използват подкрепяните 

съоръжения за социални грижи 

бр. Ежегодно Н/П 310 

Ползватели на подкрепяната 

културна инфраструктура 
бр. 7 г. Н/П 620 000 

Туристи/посещения в 

подпомогнатите обекти 
бр. 7 г. Н/П 575 000 

Проведени културни мероприятия 

с национално и международно 

участие за нематериално културно 

наследство /архитектура, музика, 

танц, театър, визуални изкуства, 

кино и пр./  

бр. Ежегодно Н/П 1 442 
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Стратегическа цел 2 

Водещ регионален 

лидер в интегрираното 

развитие на региона 

със знание и иновации 

(фокус - 

инфраструктура) 

Годишен брой на децата, 

използващи подкрепяната 

образователна инфраструктура 

бр. 

НСИ, Община Варна, КЕВР, 

АПИ, ОПУ, АУЕР, ДАЕУ, 

МОН, РУО, МК, НИНКН, 

ЕСТИ, ТИЦ, РИМ-Варна, 

„Градски транспорт“ ЕАД, 

ОП „Паркинги и синя зона“, 

ОП ТАСРУД, ИСУН2020, 

Официален портал на ЕК и др. 

7 г. Н/П 2 845 

Брой деца, ползващи иновативни 

STEM центрове 
бр. 7 г. Н/П 7 153 

Дял на екологосъобразния 

подвижен състав за обществения 

транспорт 

% 7 г. 70% 100% 

Увеличаване на средната 

експлоатационна скорост на 

градския автобусен транспорт 

km/h 7 г. Н/П 

За градска зона  

22 km/h 

 

За крайградска 

зона 

37 km/h 

Брой клиенти, ползващи 

изградената зарядна 

инфраструктура за превозни 

средства годишно 

бр. 7 г. Н/П 2 000 

Нарастване на броя клиенти 

ползващи изградената зарядна 

инфраструктура годишно 

% 7 г. 1 000 100% 

Нарастване броя на 

кратковременни паркирания 
% 7 г. 5 000 000 100% 

Годишен брой пътници 

използващи обществения 

транспорт  

бр. Ежегодно Н/П 16 000 000 

 


