Приложение 1 Списък с основните показатели към Правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията
ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО
ДЕМОГРАФИЯ
Коефициент на възрастова зависимост
Раждания
Живородени деца
Коефициент на раждаемост
Умирания
Коефициент на смъртност
Коефициент на плодовитост
Брачност и бракоразводност
Коефициент на брачност и разводимост
Брой на населението – по местоживеене, пол, възраст
Естествен прираст на населението
Механичен прираст на населението
Гъстота на населението
Механично движение на населението
Вътрешна миграция на населението между градовете и селата
Възрастова структура на населението
Етническа структура на населението
Образователна структура на населението
ИКОНОМИКА
Брутен вътрешен продукт
Брутна добавена стойност по класификация А3
Наети лица по трудово или служебно правоотношение
Заети лица по образование
Регистрирани безработни лица в бюрата по труда
Общ доход средно на домакинство и на лице по източници
Общ разход средно на домакинство и на лице
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Придобити дълготрайни материални активи
Работна сила, коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица
Средства за подслон
Реализирани нощувки в средствата за подслон
Брой предприятия по сектори
Предприятия по размер на заетите
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Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия
Предприятия по размер на произведена продукция
Предприятия по приходи от дейността
Нетни приходи от продажби
Нетни приходи от продажби на един жител
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия
ПАЗАР НА ТРУДА
Наети лица
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Работна сила и коефициенти на икономическа активност
Заети лица и коефициенти на заетост
Образователна и етническа структура на заетите
Безработни лица и коефициенти на безработица
Образователна и етническа структура на безработните
Лица извън работната сила
ТРАНСПОРТ, ПЪТНА МРЕЖА
Дължина и състояние на пътната мрежа по участъци от общинските пътища
Пътища – АМ, I, II, III клас (дължина на новопостроени, реконструирани или подобрени
пътища)
Обща дължина на ЖП-мрежа (дължина на новопостроени, реконструирани или подобрени
линии)
Брой населени места, обслужени от ЖП-мрежата
Отстояние на населените места от общинския център в км.
НИРД И ИНОВАЦИИ
Разходи за НИРД по видове и сектори
Персонал, зает с НИРД – общо и изследователи
Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия
Дял на предприятията, реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от
общия брой предприятия
Дял на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой предприятия с
технологични иновации
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Лечебни и здравни заведения (населени места)
Легла в лечебните заведения за болнична помощ на 31.12. по видове легла
Медицински персонал на 31.12.
Медицински специалисти по "Здравни грижи" в лечебните и здравните заведения
Лекари по специалности в лечебните и здравните заведения
Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Социални услуги, които се предоставят в общността
Домове за мeдико-социални грижи за деца
Брой лица, нуждаещи се от социални грижи (по видове);
Детски ясли и места в тях
Обслужени деца в детските ясли по възрастови групи
ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Деца в детските градини
Педагогически персонал в детските градини по възраст
Места и групи в детските градини
Общообразователни училища по вид
Специални училища по вид
Професионални училища по вид
Учащи по групи класове и пол в общообразователните училища по форма на собственост
Учащи в специалните училища по вид на училищата
Учащи в професионалните училища
Учащи и напуснали по причини и степен на образование
Завършили основно образование в различните видове училища
Завършили средно образование в общообразователни и специални училища
Завършили средно образование в професионалните училища
Преподавателски персонал в общообразователните училища
Студенти по образователно-квалификационна степен, гражданство, форма на обучение и пол
във висшите училища по форма на собственост
Висши училища по вид
Преподавателски състав по групи висши училища, академична длъжност, пол, вид на заетостта
и форма на собственост на висшето училище
Завършили висше образование
ОКОЛНА СРЕДА
Емисии на вредни вещества в атмосферата (серни и азотни окиси, неметанови летливи
съединения, метан, въглероден окис и въглероден двуокис, двуазотен окис, амоняк), общо
годишно количество и количество по видове източници на емисиите (горивни процеси,
производствени процеси, битово горене, пътен транспорт, от обработка и складиране на
твърди отпадъци, от селско стопанство и от природни източници), в тонове;
Използвана вода общо и по видове дейности (селско стопанство, в т.ч. за напояване,
индустрия, услуги, домакинства), в куб.м/год.;
Събиране, пречистване и доставяне на води общо и по видове дейности (селско стопанство, в
т.ч. за напояване, индустрия, услуги, домакинства), в куб.м/год.;
Използвана питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване, в л/чов./ден;
Отведени отпадъчни води и води от охлаждане във водни обекти, в куб.м/год.;
Дял на населението, обхванато от обществено водоснабдяване, обществена канализация и
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, в %;
Общо образувани неопасни и опасни отпадъци по видове отпадъци и по групи икономически
дейности, в тонове;
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Регистрирани шумови нива (дБ)
КУЛТУРА
Библиотеки по вид
Персонал в библиотеките
Музеи и организирани прояви
Приходи и разходи на музеите по видове музеи
Читалища и членове в градовете и в селата
Приходи и разходи на читалищата
ВиК
Изграденост на водоснабдителните системи
Състояние на водопроводните мрежи
Дължина на различните видове тръби във водопроводната мрежа
Водопотребление за битови и стопански нужди на жител от населението;
Изграденост на канализационните системи
Състояние на канализационната мрежа
Населени места с отклонения от качеството на водата съгласно Натредба 9/16.03.2001
Дял на обслужваното население от ВиК
Направени инвестиции в мрежите и съоръженията на ВиК
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Количество изкупена електроенергия в kWh, произведена от възобновяеми енергийни
източници
Дял на ВЕИ в брутното крайно потребление
Инвестиции за развитие на енергийната инфраструктура
Електроразпределителна мрежа средно и ниско напрежение
ЖИЛИЩЕН ФОНД
Брой жилища /общо за общината и по населени места/
Брой домакинства /общо за общината и по населени места/
Жилищни сгради по вид /обитавана, необитавана, за временно обитаване, за колективно
домакинство/
Брой жилищни помещения /общо и бр. стаи /и полезна площ в кв.м. /общо и жилищна пол.
площ/
Жилищни сгради по вид и материал, от който са построени /в населените и извън нас. места/
Жилищни сгради по местонамиране на сградата /в чертите на нас. място, в регулирана вилна
зона, извън регулация /
Жилищни сгради по местонамиране, размер на жилищната площ и вид
Жилищни сгради по местонамиране, периоди на построяване и вид
Жилищни сгради по местонамиране, брой на етажите и вид
Жилищни сгради по местонамиране, вид, материал, от който са построени, и периоди на
построяване
Други данни
Газопреносна и топлопреносна мрежа – дължина, брой на обслуженото население
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Телекомуникации и интернет – брой абонати и брой доставчици
Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Територия по вид - земеделска земя /дка/
Обработваема площ /ниви, трайни насаждения, естествени ливади, горски декоративни
разсадници, пасища и мери/
Поливни площи
Горски територии /дка/ ,заселени.
Негодни земи- площ
Площ на общината
Площ на населените места със землищата им
Площ на населените места и други урбанизирани територии, застроена площ и свободна
дворна площ
Територии с друго предназначение / защитени територии, нарушени територии и др./
Площ на водните течения и водни площи и площ на язовири, водоеми, канали и др.
Площ на територията за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци
Площ на непригодни земи
Площ на територията за транспорт и друга инфраструктура – жп. линии, републиканска пътна
мрежа, наземни проводи и съоръжения
Площ на територии без конкретно предназначение
Територия по фонд – земеделски, горски, населени места и др. урбанизирани територии
Брой регистрирани животновъди
Растениевъдство – отглеждани култури; площи; среден добив;
Животновъдство – бр. регистрирани животновъди; брой животни по групи
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Управление на качеството на атмосферния въздух
Списък с пунктовете за наблюдение за КАВ и местонахождението им;
Нива на емисиите на основните замърсители по пунктове (максимална, еднократна,
средноденонощна, средногодишна концентрация) за: фини прахови частици (ФПЧ10 и
ФПЧ2,5); общ прах; оловни аерозоли; серен диоксид; азотен диоксид; двуазотен оксид;
кадмий, арсен, никел; въглероден оксид; въглероден диоксид; сажди; неметанови летливи
органични съединения; метан; озон; амоняк; бензен, полиароматни въглеводороди (ПАВ) –
бензо(α)пирен;
Списък на контолираните обекти - източници на емисиите: констатирани превишения на
пределно допустимите концентрации (ПДК) по видове замърсители
Брой нарушения/год. на Наредба 16 за ограничаване на емисиите на летливи органични
съединения (ЛОС)
Списък на обекти с издадени разрешителни за търговия с квоти за емисии от парникови газове
(по Директива 2003/87/ЕС);
Списък на обекти с големи горивни инсталации (по Директива 2001/80/ЕС и Приложение № 6
от Наредба № 10 към ЗЧАВ);
РОУКАВ /райони/подрайони за оценка и управление на КАВ
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Управление на качеството на водите
Повърхностни води:
Списък на пунктовете за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води (водни
тела от категориите реки и езера, код на водното тяло, местонахождение, водосбор,
наблюдавани показатели за качеството на повърхностните води)
Химично и екологично състояние на повърхностните води: по типове категории водни тела, по
групи показатели (хидроморфологични, биологични и химични) и по класове състояния
Състояние на водоизточниците/водохващанията за питейно-битово водоснабдяване: по групи
показатели и по категории (А1, А2 и А3)
Подземни води:
Списък на пунктовете за контролен и оперативен мониторинг на подземните водни тела (код
на водното тяло, местонахождение, наблюдавани показатели за качеството на подземните
води)
Състояние на подземните води по групи показатели (основни и допълнителни физикохимични
показатели, метали и металоиди, органични вещества)
Управление на водите:
Списък на производствените обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води
Списък на производствените обекти с пречиствателни станции
Списък на производствени обекти без пречиствателни станции, заустващи отпадъчни води
Списък на производствените обекти с констатирани и санкционирани нарушения
Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ): капацитет (воден обем) и
БПК5 (мг O2/л), първично, вторично и третично пречистване
Почви:
Констатирани нарушения за замърсяване на почвите над ПДК с тежки метали, металоиди и
устойчиви органични вещества (пестициди)
Списък на складовете с негодни и забранени за употреба препарати за растителна защита:
местонахождение на склада, количество съхранявани вещества, начин на съхранение
Площ и/или дял на територията с нарушени, увредени и деградирани почви в резултат от:
добива на подземни богатства, строителството, ерозията, замърсяването с битови и строителни
отпадъци, вкисляването и засоляването на почвите
Управление на отпадъците:
Събиране и извозване на битовите отпадъци: брой обслужваното население, процент на
обхванатото население от организирано сметосъбиране, събрани битови отпадъци на човек от
населението, населени места без организирано сметосъбиране
Депа за битови отпадъци: обслужвани населени места, депонирани битови отпадъци, заета
площ от депата, остатъчен капацитет на депата
Нерегламентирани сметища: брой, местонахождение
Съоръжения и инсталации за третиране на строителни, производствени и опасни отпадъци:
местонахождение, капацитет
Разделно събиране (% от обслужваното население по населени места) и предприятия за
рециклиране на отпадъците по населени места (черни и цветни метали, хартия, стъкло,
пластмаси)
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Шумово замърсяване:
Констатирани нарушения с измерени максимални стойности на нивото на шума над нормата в
промишлени и жилищни зони
Списък на обектите – източници на наднормени нива на шума
Биоразнообразие и защитени територии:
Обобщена справка за защитените територии по националното природозащитно
законодателство (по категории защитени територии)
Обобщена справка за защитените зони по Натура2000 (по двете директиви на ЕС за опазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици)
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Безработни лица с начално и по-ниско образование
Безработни лица с намалена трудоспособност
Безработни младежи от 18 г. до 29 г.
Безработни лица над 55 г. възраст
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
/НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/. НАЦИОНАЛЕН
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН, ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА
АРХЕОЛОГИЯ, РЕГИОНАЛЕН И/ИЛИ ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ, ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – АРХИВ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО,
РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.
Списък на културното наследство /нематериално и материално недвижимо и движимо,
публична и частна собственост/:
 наземните, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
 исторически обекти и комплекси;
 архитектурни обекти и комплекси;
 етнографски обекти и комплекси;
 образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
 природни ценности/образци/;
 културни пейзажи;
 индустриално наследство;
 произведения на изящни и приложни изкуства;
 народни занаяти;
 документално наследство;
 аудио-визуално наследство;
 устна традиция и език;
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 книжовни и литературни ценности;
 обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;
 музика, песни и танци;
 народна медицина;
 кулинарни и еноложки традици;
 народни игри и спортове.
Списък на декларираните и обявени Недвижимите Културни Ценности /паметници на
културата/, включващ наименование и местоположение, класификация и
категоризация, а за НКЦ със категория „национално значение“ ѝ описание на обекта
Списък на Недвижимите Културни Ценности според степента си на застрашеност:
 културни ценности в риск;
 застрашени културни ценности.
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Състояние на материално-техническата база
Брой аптеки по населени места

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Брой на населението, ползващо съответната социална услуга
ОБРАЗОВАНИЕ
Състояние на материално-техническата база
Брой компютри на 100 ученика
Брой на отпадналите ученици
КУЛТУРА И СПОРТ
Брой и видове спортните клубове по населени места
Спортни отбори по видове спорт
Стадиони
Състояние на МТБ на стортната инфраструктура
Фестивали и културни събития
СЕЛИЩНА МРЕЖА
Кадастър и планова обезпеченост на населените места /влезли в сила Общ устройствен
план, планове за регулация и застрояване, ПУП, кадастрални планове, подземен
кадастър/
Функционален тип на населените места
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
- Брой служители: общ брой, заети щатни бройки;
- Разпределение на служителите по дирекции/звена/отдели – брой служители в тях;
- Административни услуги, предлагани на гражданите
- Образование, квалификация на служителите в общината
- Проведени обучение през последните 3 години (Брой проведени обучения, Брой
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обучени служители, тема на обученията)
- Оборудване, технически средства и офис;
- Справка за реализирани проекти за периода 2007-2013 г.
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Междинна оценка на ОПР 2007-2013
Актуализиран вариант на ОПР 2007-2013
Годишни Отчети (Доклади)/ Заключителен доклад за изпълнение на Програмата за
реализация на Общинския план за развитие.
Налични секторни стратегии и планове
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