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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА ПЕРИОДА 2021‐2027 г. 

Индикатори за продукт

Приоритет  Мярка  Индикатор  Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане  Целева стойност 

П.1.  М.1. Инвестиции в развитието  и 
модернизацията на 
индустриалната зона на  
Стралджа и обособяване на 
микро индустриални зони, около 
останалите населени места в 
общината 
 

МСП, получаващи подкрепа чрез 
безвъзмездни  средства; 

Брой 

 

НСИ, 
Община 
Стралджа; 
ИАМСП; 

При 
успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

8 

П.2.  М.1. Подкрепа за създаване на 
нови микро и малки фирми в 
общината. Стимулиране на 
стартиращи, в т.ч в 
технологични производства и 
услуги; 
 

МСП,получаващи подкрепа чрез 
безвъзмездни средства; 
 
Стартиращи МСП, получили  
финансова подкрепа; 

Брой 

 

Брой  

НСИ, 
Община 
Стралджа; 
ИАМСП; 

При 
успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

15 

 

10 

П.2.  М.2. Предоставяне на 
консултантска дейност с цел 
стартиране на самостоятелна 
стопанска дейност 

МСП, инвестиращи в развитие на 
уменията; 

Брой 

 

 

НСИ, 
Община 
Стралджа; 
ИАМСП; 

При 
успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 
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П.2.  М.3. Създаване на възможности за 
заетост чрез реализация на 

Заинтересовани лица, участващи в  Брой  НСИ,  При успешна 10 
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самостоятелни проекти 

 

процеса на опознаване на сферата на
предприема‐чеството; 
 

 

 

Община 
Стралджа; 
ИАМСП; 

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 
 

П.2.  М.4. Насърчаване  на 
предприемачеството  сред 
уязвимите групи на пазара на труда, 
включително  и  социалното 
предприемачество  за  безработни 
лица,  хора  с  увреждания и  лица  от 
групи в неравностойно положение; 
 

Подобрен достъп за хора с 
увреждания и лица в 
неравностойно положение до 
предприемачество; 
 

Брой 

 

НСИ, 
Община 
Стралджа; 
ИАМСП; 

При успешна
реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 
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П.2.  М.5.  Насърчаване  на 
кооперирането,  чрез  способстване 
на кръгова икономика 
 

Насърчаване на МСП към 
коопериране; 

хил. лв.  Община 
Стралджа; 
 

При успешна
реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 
 

Постигане на 
оптимален 
резултат 

П.2.  М.6.  Реализиране  на  младежки 
дейности и политики 

Разходвани средства в
това направление     

 хил. лв.  Община 
Стралджа 

При успешна
реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигане на 
оптимален 
резултат 

П.3.  М.1.  Преодоляване  на 
технологичното  изоставане  и 

Разходвани средства в
това направление 

хил. лв.  Община 
Стралджа; 

При успешна Постигане на оптимален 
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повишаване  на 
производителността; 

    реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

 

резултат 

 

П.3.  М.2. Внедряване на иновативни 
решения  в земеделската практика 
и  изграждане на подходяща 
инфраструктура. 

Разходени средства в това
направление 

хил. лв.  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат 

П.3.  М.3. Развитие на цифровата 
инфраструктура в селските райони и 
използване на Цифрови технологии 
от земеделските производители; 

Разходени средства в това
направление 

хил. лв.  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат 

П.3.  М.4  Инвестиции  в 
производството  на  плодове, 
зеленчуци,  както  и  в 
животновъдството  и 
биологичното производството; 

МСП, получаващи подкрепа чрез
безвъзмездни средства; 

Хил. лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат 

П.3.  М.5. Подпомагане на пчеларството  Разходени средства в това
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа; 

При успешна Постигне на оптимален 
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  реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

резултат 

П.3.  М.6. Разнообразяване на икономи‐
ката в  селата с цел запазване на 
заетостта  на местното население;  
насърчаване развитието на микро и 
МСП, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа 
гледна точка и допринасят за 
подобряване на структурата на 
местната икономика. 

Разходени средства в това
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа; 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат 

П.3.  М.7. Активизиране  на бизнеса в 
изоставащите населени места,  чрез 
насърчаването на индивидуалното 
и колективното предприемачество. 

Разходени средства в това
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат 

П.3.  М.8. Въвеждане  на нови 
технологии и иновации в МСП  

Разходени средства в това
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат 

П.3.  М.9.  Повишаване  на 
конкурентоспособността  на 
селскостопанския  сектор, 

; Разходени средства в това
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 

Постигне на оптимален 

резултат 
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включително  насърчаване  на 
научноизследователската  дейност, 
иновациите  и  енергоефективните 
решения  ‐  модернизиране  на 
стопанствата;  подобряване  на 
инфраструктурата,  свързана  със 
селското  стопанство; 
професионално  обучение  и  инфор‐
мационни  дейности  за  заетите  в 
селското стопанство; 

отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

П.3.  М.10. Прилагане на ВОМР като 
основен стимул за развитие 

Разходени средства в това
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат  

П.3.  М.11.  Ограничаване  на  използва‐
нето  на    висококатегорийни  земе‐
делски земи в Община Стралджа за 
нуждите  на  промишлеността  и 
складовото    стопанство  чрез  насо‐
чване  на    инвеститорския  интерес 
посредством  инфраструктурно  
обезпечаване  на  територии  със 
слабо‐продуктивни земи. 

1. Разходени средства в това
направление 

 
 
2. Ограничена земеделска земя 

Хил. лв.  

 

дка  

Община 
Стралджа,ОСЗ 
– Стралджа 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 
 

2.Пълно ограничаване на 
земеделските земи, които биха 
могли да бъдат използвани за 

друго 

П.3.  М.12.  Прилагане  на  интегрирани 
решения  за  оптимизиране    на 
неизползвани земеделски райони 

Разходени средства в това
направление 

Хил. лв  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален резултат  

П.4.  М.1. Развитие на стратегия Написан материален
документ 

Брой   Община  При успешна 1 



 

6 
 

способстваща 
популяризирането на община 
Стралджа като туристическа 
дестинация 

Стралджа 
 

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

П.4.  М.2. Подкрепа за изграждане 
на специализирана 
инфраструктура за 
оползотворяване на 
туристическите ресурси и 
развитието на различни 
видове туризъм,включително 
и транспортна 
инфраструктура до 
туристическите обекти 

Проучени, разкрити и 
социализирани НКЦ; 

Брой  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

2 

П.4.  М.3 Създаване и развитие на 
регионален туристически 
продукт 

МСП, инвестиращи в развитие на 
уменията; 

Брой  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

2 

П.5.  М.1. Стимулиране на 
иновационни МСП 

Разходени средства в това 
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.5.  М.2. Разширяване на мрежите Съвместни проекти Брой  Община  При успешна 3 
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за бизнес иновации и 
подкрепа за иновационни 
клъстери 

Стралджа 
 

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

П.5.  М.3. Подкрепа на дейности за 
въвеждане на нови 
технологии, в т.ч. за нама-
ляване на ресурсната и 
енергийна ефективност на 
производството. 
 

 Разходени средства в това 
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.6.  М.1. Инвестиции в цифровата 
инфраструктура 

Разходени средства в това
направление 

 

Хил.лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.6.  М.2. Цифрова трансформация на 
малките предприятия. 

Разходени средства в това
направление 

 

Хил.лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.6.  М.3. Подкрепа на социалната ико‐
номика чрез цифрова трансформа‐
ция. 

Разходени средства в това
направление 

 

Хил.лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 

Постигне на 
оптимален 
резултат 
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отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

П.6.  М.4.  Подкрепа  за  повишаване  на 
квалификациите  и  за  преквали‐
фикация  на  работната  сила    с  цел 
подготвянето  й    за  бъдещите  пре‐
дизвикателства,  свързани  с  циф‐
ровизацията и автоматизацията. 

Разходени средства в това
направление 

Хил.лева 

  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.7.  М.1.  Инвестиране  в 
специализирани  медицински 
обекти, в които се извършват 

дейности  за  долекуване, 
продължително  лечение  и 
рехабилитация  и  хосписи  за 
пациенти,  които  не  могат  да  се 
обслужват  сами  в  домашна 
обстановка.  Инвестиране  в  СМР  и 
ремонтни дейности за създаване на 
медицински  кабинети  за 
общопрактикуващи  лекари  в 
отдалечени райони на общината. 

Капацитет на подкрепяната
инфраструктура за здравни грижи; 

Хил.лева  Община 
Стралджа 
 

При успешна

реализация 
с годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.7.  М.2. Повишаване качеството на 
детското здравеопазване, чрез 
сътрудничество със съседни 
общини с налична специализирана 
медицинско‐ педиатрична база и 
медицински персонал в областта на 
детското здравеопазване. 

Капацитет на подкрепяната
инфраструктура за здравни грижи; 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.7.  М.3.  Икономически 
ефективни мерки за  
намаляване на основни 

Капацитет на подкрепяната социална 
инфраструктура (различна от 
жилищна); 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 

Постигне на 
оптимален 
резултат 
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рискови за здравето фактори 
и по-добряване  
профилактиката на бо-
лестите. 

Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

П.8.  М.1. Създаване на нови 
социални услуги за 
резидентна  грижа за въз-
растни  хора. 

 
Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат  

П.8.  М.2. Създаване на нови 
социални и интегрирани 
здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за лица с 
увреждания 

Разходени средства в това
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.8.  М.3.  Създаване на 
съпътстващи специализирани 
и консултативни социални 
услуги за лица с увреждания 

Разходени средства в това
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.8.  М.4. Изграждане и оборудване 
на центрове за настаняване от 
семеен тип на възрастни хора. 
 

Разходени средства в това
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на 
оптимален 
резултат 

П.9.  М.1.  Осигуряване достъпа до 
качествено предучилищно и 
училищно образование 

1.Разходени средства в това
направление 

 
 

1. Хил.лева 

 

 2. %  

Община 
Стралджа, 

НСИ 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 

1. Постигне на оптимален 
резултат 
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2.Обхванати деца съвет към 
Община 
Стралджа 

2. Процент 

П.9.  М.2. Изграждане на адекватна 
инфраструктура за 
образование 

1.Разходени средства в това 
направление 
 

Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 
 
 

П.9.  М.3.  Прилагане на ефективни 
мерки за включване на децата 
от уязвимите групи към 
образование 

Разходени средства в това 
направление 
 

Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 

резултат 
 

 

П.9.  М.4.  Постигане на гъвкавост 
на образователната система 
спрямо промените и 
изискванията на бизнеса и 
местните пазари на труда 

Разходени средства в това 
направление 
 

Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 
 

П.9.  М.5. Разширяването на 
дуалното обучение и 
увеличаване на 
възможностите за 
осъществяването му по 
различни професии, което да 
е съобразено с потребностите 
на бизнеса на общинско ниво 

Разходени средства в това 
направление 
 

Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 
 

П.9.  М.6. Инвecтициитe в 
ключoви yмeния, 
включително  на  

Разходени средства в това 
направление 

Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 

Постигне на оптимален 
резултат 

 
 



 

11 
 

компютърни и цифрови 
умения на човешките 
ресурси, което препятства 
широкото използване на ИКТ 
и базираните на тях услуги 

Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

П.9.  М.7. Прилагане на комплексна 
оценка на потребностите на 
базата на разработени модели 
за работа и провеждане на 
обучения на служители, 
професионалисти и др 

Разходени средства в това 
направление 

Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.9.  М.8. Осигуряване на условия 
за качествена заетост на 
трудоспособните лица 

Разходени средства в това 
направление 

Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.9.  М.9.  Осигуряване на достъп 
до програми за активиране, 
ориентиране, обучение и 
заетост 

1. Разходени средства в това
направление 

 
 
2 Подписали трудови договори  по 
програми 

1.Хил. лева 

 

 

2.Брой  

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 
 

 
2. Двадесет 

 
 

П.9.  М.10.  Подкрепа за бърз 
преход от училище и 
безработица към работа и 
успешно 
включване в активен 
икономически живот, в т.ч. 
чрез стажове, чиракуване, 
професионално, неформално 
и самостоятелно обучение и 

1.Разходени средства в това
направление 

 
 
2.Постъпили по стажове 

1.Хил. лева 

 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 
 

 
2. Десет 
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придобиване на умения 
П.10.  М.1. Маркетинг на 

дестинациите с акцент върху 
по-значими културни и 
природни атракции чрез 
обмен на ноу-хау и добри 
практики в областта на 
туризма 

Капацитет на подкрепяната
инфраструктура в областта на 
културата и туризма; 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.10.  М.2. Използване на 
интерактивни и смарт 
технологии, в т.ч. виртуална 
реалност, wi-fi осигуряване на 
обектите 

1.Разходени средства в това
направление 

 
 
2. Нови технологии 

1.Хил.лева 

 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 

 

2. два 

П.10.  М.3. Поддръжка, 
възстановяване и подобряване 
на културното и природното 
наследство на селата и 
селския ландшафт и др 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.10.  М.4. Подобряване на 
училищната спортна 
инфраструктура 

1.Разходени средства в това
направление 

 
 
2.Подобрени обекти 

1.Хил.лева 

 

 

2. Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 

 

2. Пет 

П.10.  М.5. Поддържане на открити и 
закрити спортни площи за 
насърчаване на масовия спорт 
и провеждането на масови 
спортни събития 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 

Постигне на оптимален 
резултат 
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Стралджа

П.10.  М.6. Субсидиране на 
читалища 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.10.  М.7. Поддържане и 
реконструкция на паметници 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.11. 
М.1.Насърчаване използването 
на енергията от възобновяеми 
източници, особено от 
биомаса и биогорива в 
съответствие с НПДЕВИ 

Допълнителен капацитет за
производство на енергия от 
възобновяеми източници (елек‐
троенергия, топлинна енергия);  

KWp  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Съгласно 

НПДЕВИ 

П.11.  М.2. Подобряване 
ефективността на сградните 
инсталации 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.11.  М.3. Подобряване на  
уличното и парковото 
осветление. Изграждане на 
енергийно, ефективно и 
интелигентно осветление 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 
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П.11.  М.4 Топлинна изолация на 
ограждащите конструкции на 
сградите и подмяна на 
дограма 

 Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.11.  М.5. Монтаж на котли на 
биомаса/дървесни пелети, 
слънчеви колектори за БГВ и 
др. 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.12.  М.1. Оптимизиране 
събирането и третирането на 
отпадъци и внедряване на 
съвременни технологии за 
разделно събиране, 
предварително третиране, 
компостиране на 
биоразградимите отпадъци, с 
цел повишаване на 
количествата рециклирани 
отпадъци и стимулиране на 
повторната употреба 

Разходени средства в това 
направление 

Хил.лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.12.  М.2. Изграждане на 
инсталация за третиране на 
строителни отпадъци с цел 
тяхното последващо 
рециклиране/оползотворяване 

1.Разходени средства в това
направление 

 
 
2.Изградена инсталация 

1. Хил. 
лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 

 

2. Една инсталация  

П.12.  М.3. Разработване и 
актуализиране на планове за 

1.Разходени средства в това
направление 

1.Хил. лева 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 

1.Постигне на оптимален 
резултат 



 

15 
 

управление на защитени 
територии и на защитени зони 
от Националната екологична 
мрежа 

 
2.Разработени планове 

 

2.Брой 

отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

 

 

2. Два 

П.12.  М.4 Мониторинг, обхващащ 
защитените територии и зони, 
както и мониторингът извън 
тях, касаещ ценни, редки и 
защитени растителни и 
животински видове 

Инвестиции в местни екосистеми за
развитие на умения; 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.12.  М.5 Разработването на 
планове за действие за 
застрашени животински и 
растителни видове, както и 
опазването, поддържането и 
възстановяването на 
местообитания и видове в 
района. 

Инвестиции в местни екосистеми за
развитие на умения; 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.12.  М.6. Създаване и 
актуализация на база данни за 
рискови зони, доизграждане 
на системи за ранно 
предупреждение за 
възникващи опасности от 
наводнения, пожари 

Зони, обхванати от мерки за защита 
срещу горски пожари; 

Брой   Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 

2 

П.12.  М.7. Почистване на корита на 
реки и изграждане на 
защитни съоръжения, 
изследване на последиците от 
промените в климата; 

Новопостроени или консолидирани 
защитни съоръжения по крайбрежни 
ивици, речни  брегове и свлачища за 
защита на хора, активи и 
естествената околна среда; 

Брой  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

2 

П.12.  М.8. Изграждане на Новопостроени или консолидирани 
защитни съоръжения по крайбрежни 

Брой  Община  При успешна 
реализация с 

2 
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съоръжения за борба с 
ерозията, залесяване на 
обезлесени участъци, 
устойчиво използване на 
земите и други 

ивици, речни  брегове и свлачища за 
защита на хора, активи и 
естествената околна среда; 

Стралджа  годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

П.12.  М.9. Създаване на цифрова 
система за мониторинг на 
реките и язовирите 

Разходени средства в това 
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.12.  М.10. Подобряване, 
модернизация и ремонт на 
язовири и язовирни стени 

Разходени средства в това 
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

 

П.12.  М.11. Създаване на мрежа от 
станции за мониторинг 
чистотата на въздуха в 
община Стралджа 

1.Разходени средства в това 
направление 
 
2. Създадени станции 

1.Хил. лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
Резултат 

 

 

2. Пет 

П.13.  М.1. Подмяна и модернизация 
на водопроводната мрежа 

1.Разходени средства в това

направление 
 
 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1.Хил. лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 

 

2. Три 

П.13.  М.2. Реконструкция на 
съществуващи и изграждане 
на резервоари за питейна 

Разходени средства в това
направление 

 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 

Постигне на оптимален 
резултат 

 



 

17 
 

вода. 
 

съвет към 
Община 
Стралджа 

П.13.  М.3. Изграждане на нови и 
реконструкции на 
канализационни системи 

Разходени средства в това
направление 

 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
Резултат 

 

П.13.  М.4. Осигуряване на 
подходяща технология на 
пречистване на водите, из-
готвяне на оценка за 
приложимостта и 
икономическата обоснованост 
на централизирано отвеждане 
и пречистване на отпадъчните 
води в малките населени 
места, с разпръснато и 
намаляващо население 

Разходени средства в това
направление 

 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
Резултат 

 

П.14.  М.1. Подобряване на  
общинската пътна мрежа за  
осигуряване на достъп до 
туристически, исторически 
обекти, както и достъп до 
образователни, здравни и 
социални услуги в населените 
места 

1.Разходени средства в това
направление 

 
 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 

 

2. Тридесет 

П.14.  М.2. Подобряване на уличната 
пътна мрежа в населените 
места на общината и 
административния център 

Населени места с подобрена 
местна инфраструктура; 

Брой   Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 

5 
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Стралджа

П.14.  М.3.Подобряване и 
модернизация на социалната 
инфраструктура 
 

1.Разходени средства в това

направление 
 
 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 

 

2. Две 

П.14.  М.4.Подобряване и 
модернизация на културната 
инфраструктура в общината 
 

1.Разходени средства в това
направление 

 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 
 
 
 

2.Две
П.14.  М.5.Подобряване и 

модернизация на 
административни сгради 
 

1. Разходени средства в това 
направление 

 
 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 
 
 
 
2.Три

П.14.  М.6.Подобряване, 
модернизация и изграждане 
на нови спортни съоръжения 
 

1. Разходени средства в това 
направление 

 
 

2. Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 
 
 
 
2.Три

П.14.  М.7. Подобряване и 
модернизация  на  
училищната  и предучилищна 
инфраструктура 
 

1. Разходени средства в това 
направление 

 
 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 
 
 
 2.Пет 
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П.14.  М.8. Подобряване,  
модернизация  и  изграждане  
на  нова  паркова  и 
ландшафтна инфраструктура 

1. Разходени средства в това
направление 

 
 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 
 
 
2.Десет 

П.14.  М.9. Изграждане на 
системата  за  
видеонаблюдение  на  
територията  на община 
Стралджа 
 

2. Разходени средства в това
направление 

 
 
2.Модернизирана, разширена или 
новоизградена инфраструктура 

1. Хил. 
лева 

 

2. Брой 

 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 
 
 
2.Двадесет и два 

П.15.  М.1.  Осигуряване на 
свързаност към единната 
електронна съобщителна 
мрежа 
(ЕЕСМ) на администрацията 
на общината 

Цифрови мрежи, разработени за
нуждите на общинската 
администрация; 

Брой  Община 
Стралджа  При успешна 

реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

 

П.15.  М.2. Осигуряване на по-добър 
достъп до приложения за 
електронна търговия, 
електронно управление и 
електронно здравеопазване 

Цифрови услуги и продукти,
разработени за жителите на 
общината; 

Брой  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

10 

П.15.  М.3. Подобряване достъпа до 
и развитието на он-лайн 
публични услуги 

Публични институции, получаващи 
подкрепа за разработване на 
цифрови услуги и прило‐жения; 

Брой 

 

Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

3 
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П.15.  М.4.  Развитие на 
широколентова 
инфраструктура и 
преодоляване на т.нар. 
„цифрова изолация" на слабо 
населените и периферни 
населени места 

Допълнителeн брой домакинства с 
широко‐лентов достъп с много голям 
капацитет; 
Допълнителeн брой предприятия с 
широко‐лентов достъп с много голям 
капацитет; 

Брой 

 

Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

100 

 

10 

П.16.  М.1. Усъвършенстване 
организацията на управление 
и работа в общинска 
администрация Стралджа 

Разходени средства в това
направление 

Хил. лева  Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

Постигне на оптимален 
резултат 

П.16.  М.2. Повишаване 
квалификацията и уменията 
на служителите в общинска 
администрация Стралджа 

1. Разходени средства в това
Направление 
 
2. Обучени служители 

1.Хил. лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 
резултат 

 

2. Десет 

П.16.  М.3. Развитие на 
сътрудничество с местния 
бизнес 

1. Разходени средства в това
направление 
 
 
2.  Интегрирани проекти 

1.Хил. лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Десет 

П.16.  М.4. Развитие на международно 
сътрудничество 

1. Разходени средства в това
направление 
 
 
2.  Сключени договори за 
международно сътрудничество 

1.Хил. лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Пет 
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П.16.  М.5. Развитие на 
сътрудничество с общини с 
общи интегрирани проекти 

1. Разходени средства в това
направление 
 
 
2.  Интегрирани проекти 

1.Хил. лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Десет 

П.16.  М.6. Създаване  и  утвърждаване  
на  партньорски  връзки  със  
съседните общини за съвместно 
участие в проекти 

1. Разходени средства в това
направление 
 
 
2.  Интегрирани проекти 

1.Хил. лева 

 

2.Брой 

Община 
Стралджа 

При успешна 
реализация с 
годишен 
отчет пред 
Общински 
съвет към 
Община 
Стралджа 

1.Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Десет 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел  Индикатор  Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност  Целева стойност 

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

НСИ, Общината, Агенция 
за МСП, АЗ; 

6 мес., 1 год. и 
т.н. 

Към началото  
на периода 

Към края 
на периода 

СЦ.1.  :    Икономическо  развитие, 
чрез  подобряване  на  бизнес 
средата,  насърчаване  на 
предприемачеството, стимулиране 
на  инвестициите  в  иновации, 
неутрални  към  климата 
производства,  туризъм  и  селско 
стопанство 

Работни места, създадени в 
подкрепяните структури; 

Новосъздадени предприятия; 

Предприятия преминали към 
кръгова  икономика 

 

 Брой 

 

Брой  

 

Брой 

 

  

ИСУН;НСИ; 
Община 
Стралджа; 
Агенция за МСП; 
Агенция по 
заетостта; 
 

Ежегодно 
пред 
Общински 
съвет 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

30 

 

15 

 

5 

 

 

СЦ.2. Подобряване на социалната 
среда 

Изградени и оборудвани 
центрове за настаняване от 
семеен тип на възрастни хора. 

Новообразувани социални 

Брой 

 

 

НСИ;Община 
Стралджа;Агенция 
за МСП;Агенция 
по заетостта; 
Агенция за 

Ежегодно 
пред 

Общински 
съвет  

0 

 

 

 

  4 
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услуги
 
 Годишен брой включени деца 
от уязвимите групи в 
образователния процес. 
Изграждане на педиатричен 
кабинет в гр. Стралджа и 
сътрудничество със съседни 
общини в сферата на детското 
здравеопазване 
 Учебни заведения  с 
абонаменти за широколентов 
достъп до мрежа с много 
висок капацитет; 

Брой 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

социално 
подпомагане и 
др.; 

 

 

Община 
Стралджа 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

   2 

 

60 

 

 

1 

 

3 

 

СЦ.3. Опазване и модернизация 
на околната среда и 
преодоляване на 
инфраструктурни проблеми в 
общината 

Подменена и модернизирана  
водопроводната мрежа. 
 
Изградена инсталация за 
третиране на строителни 
отпадъци . 
 
Общо изградени системи за 
ВЕИ (електроенергия, 
топлинна енергия);  
 
Очаквани спестени емисии на 
парникови газове; 

Сгради с подобрена енергийни 
характеристики; 

Изградена и/или извършена 
реконструкция на улична и 

% 

 

 

Брой 

 

KWp 

 

 

tCO2/год. 

 

Брой  

 

Брой 

НСИ; 

Община Стралджа; 

Агенция за МСП; 

Агенция по 
заетостта; АУЕР; 

 

Ежегодно 
пред 

Общински 
съвет  

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

70% 

 

1 

 

 

Няма данни 

 

 

Съгласно 
НПДЕВИ 
 

5 

 

Асфалтиране на 
улици в 
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пътна транспортна мрежа в 
общината; 

 

 

 

 

 

Жители, обслужвани от 
съоръжения за рециклиране 
на отпадъци и малки системи 
за управление на отпадъци; 

Жители, които се ползват от 
мерки за защита от 
наводнения, пожари, аварии и 
природни бедствия; 

 

 

 

 

 

 

 

%  

 

 

% 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

административния 
център и в 
селата.извършена 
реконструкция на 
пътна транспортна 
мрежа на 
територията на 
общината 

 

 

100% 

 

 

90% 

СЦ.4. Подобряване на 
административния капацитет и 
повишаване на териториалното 
сътрудничество 

1.Работници на Община 
Стралджа преминали през 
обучение 

 

 

 

Брой 

 

 

НСИ, Общината, 
Агенция заМСП, 
Агенция по 
заетостта и др. 

Ежегодно 
пред 
Общински 
съвет 

 

0 
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