Приложение № 3

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 20212027 г.
Индикатори за продукт
Приоритет, мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева стойност

Приоритет 1: Подобряване на обществените услуги и условията за развитие на местните жители

Мярка 1.1. Модернизиране и
подобряване на
образователните и
социалните услуги

Образователни
сгради,
получили
подкрепа за подобряване на енергийните
им характеристики
Капацитет на подкрепяната социална
инфраструктура (различна от жилищна)

брой

Отчети за енергийна
ефективност, ИСУН

Два пъти в
периода

4

брой места

Годишни доклади за
изпълнението на ПИРО,
ИСУН

Един път в
периода

24

Брой
подкрепени
обекта

Годишни доклади за
изпълнението на ПИРО,
ИСУН

Един път в
периода

5

%

Общинска администрация

Два пъти в
периода

30%

Кв. м.

Годишни доклади за
изпълнението на ПИРО,
ИСУН

Един път в
периода

10 500

(Общ индикатор RCO 70)
Мярка 1.2. "Съхраняване и
запазване на културните
традиции и идентичност"
Мярка 1.3. "Обслужване и
развитие на
административното
обслужване"

Подкрепена инфраструктура в областта
на културата и туризма
Дял
на
служители
с
квалификация и компетенция

подобрена

Дефиниция: Брой служители преминали
обучение спрямо общия брой служители

ПРИОРИТЕТ 2. „Модерна и безопасна среда за живот, работа и бизнес"
Обновена и благоустроена жизнена среда
Мярка 2.1. "Благоустрояване
на обществената среда"

Дефиниция:
Индикаторът
включа
реконструирана/ремонтирана/
улична
мрежа, и благоустроени зелени площи и
паркови
зони
и
около
сградни
пространства)

1

Индикатори за продукт
Приоритет, мярка

Мярка 2.2. „Обновяване и
въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в
административни и жилищни
сгради“

Индикатор
Административни сгради с въведени
мерки за енергийна ефективност

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева стойност

брой

Отчети за енергийна
ефективност, ИСУН

Два пъти в
периода

3

брой

Отчети за енергийна
ефективност

Един път в
периода

5

Линейни
метра

ВиК оператор общинска
администрация

Един път в
периода

5 000

брой

ВиК оператор общинска
администрация

Един път в
периода

1

Км.

Годишни доклади за
изпълнението на ПИРО

Един път в
периода

12

брой

Годишни доклади за
изпълнението на ПИРО/
ИСУН

Два пъти в
периода

7

Домакинства, получили подкрепа за
подобряване на енергийните
характеристики на жилището си
(Общ индикатор RCO 18)

Мярка 2.3. „Обновяване и
разширяване на

Дължина на новите или консолидираните
тръби за битови нужди

водоснабдителната и

(Общ индикатор RCO 30)

канализационната
инфраструктура и защита от
климатичните промени“
Мярка 2.4. "Поддържане и

Брой изградени нови пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води

реконструкция на общинската

Дължина на реконструираните или
модернизирани общински пътища

пътна мрежа"

(Общ индикатор RCO 46)

Мярка 2.5. "Бизнес

Предприятия,
(микро-малки,
предприятия)

инвестиции и модернизиране
на бизнеса"

получаващи
подкрепа
средни
и
големи

(Общ индикатор RCO-01)

2

Индикатори за резултат
Стратегическа цел

Индикатор
Годишен брой на децата,
използващи подкрепяната
образователна
инфраструктура

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

Брой деца

Общинска
администрация, ИСУН

Два пъти в
периода

0

250

Брой лица

Общинска
администрация, ИСУН

Два пъти в
периода

21

32

Лв.

ИСУН

Един път в
периода

0

500000

брой

Общинска
администрация, ИСУН,
ВиК оператор

Един път в
периода

0

1428

Брой

Отчети за енергийна
ефективност

Един път в
периода

0

12

Брой

Общинска
администрация, ИСУН,
НСИ

Един път в
периода

0

2 185

(Общ индикатор RCR -71)
Стратегическа цел 1 „Да подобрим
възможностите
благополучие

за
на

развитие
жителите

и
на

общината“

Годишен брой на лицата,
които използват
подкрепяните съоръжения
за социални грижи
(Общ индикатор RCR -74)
Частни инвестиции,
допълващи публичната
подкрепа (безвъзмездни
средства, финансови
инструменти)
(Общ индикатор RCR -02)
Жители, свързани към
система за пречистване на
отпадни води

Стратегическа цел 2 „Да изградим
модерна и сигурна среда за живот и
работа“

Сгради с подобрена
енергийна класификация
(жилищни, частни
нежилищни, обществени
нежилищни)
(Общ индикатор RCR -28)
Население обхванато от
подобрени условия за
живот

3

Индикатори за резултат
Стратегическа цел

Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

(база 2019)
Дефиниция: броя населени
места, които ще бъдат
обхванати от
подобрените жизнени
условия и броя на
населението в тях спрямо
общото население,
редуциран с прогнозата
за развитие на
населението до 2020 г.

4

