Приложение № 3

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Индикатори за продукт
Приоритет, мярка

Мерна
единица

Източник на информация

Описание на индикатора

хил. лв.,
бр., % и др.

НСИ, Общината, Агенция за
МСП, Агенция по заетостта и др.

RCO 30 — Дължина на новите
или консолидираните тръби за
битови нужди

Км

Индикатор

Приоритет 1 Зелена и
иновативна община
Мярка 1.1.
Съхраняване на
природните ресурси

RCO 31 — Дължина на
мрежите за събиране на
отпадъчни води, новоизградени
или консолидирани
RCO 32 — Нов или подобрен
капацитет за пречистване на
отпадъчни води

Км

Период на
отчитане

6 мес., 1 год.
и
т.н.
НСИ, Общината, Агенция за МСП, 3 год., 6 год.
Агенция по заетостта, ОПУ,
РИОСВ, БД, ИСУН2020 и др.

Целева стойност
Към края
на периода

Съгл. данните от изпълнението
на приоритетен проект за
финансиране, в съответствие с
РПИП за обособената територия
на консолидирания оператор
„Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, Велико Търново
Вж. по-горе

Е.ж./%

Вж.по-горе

Брой

2

RCO 58
— Подкрепяна
велосипедна инфраструктура

Км.

1,5

RCO 60
— Градове с
нови или модернизирани

брой

RCO 39 — Инсталирани
системи за мониторинг на
замърсяването на атмосферния
въздух

1

1

Мярка 1.2.
Смекчаване на
изменението на
климата

Мярка 1.3.
Адаптация към
изменението на
климата

Мярка 1.4. Кръгова и
ниско въглеродна
икономика

цифровизирани системи за
градски транспорт

1

RCO 18 — Домакинства,
брой
получили подкрепа за
подобряване на енергийните
характеристики на жилището си

8

RCO 19 — Обществени сгради,
получили подкрепа за
подобряване на енергийните им
характеристики

брой

5

RCO 24 — Нови или
усъвършенствани системи за
наблюдение на бедствия, за
готовност и за предупреждение
и реагиране

Брой

1

RCO 26 — Зелена
инфраструктура, изградена с
цел приспособяване към
изменението на климата

Брой

2

RCO01 — Предприятия,
получаващи подкрепа (микро,
малки, средни и големи
предприятия)

Брой

3

RCO 02 — Предприятия,
получаващи подкрепа чрез
безвъзмездни средства

Брой

RCO 22 — Допълнителен
капацитет за производство на
енергия от възобновяеми
източници (електроенергия,
топлинна енергия)
RCO 34 — Допълнителен
капацитет за рециклиране на
отпадъци

4
%

10
10

%

2

НСИ, Общината, Агенция по
заетостта, Агенция за социално
подпомагане, РЗИ, РЗОК,
ИСУН2020 и др.

Приоритет 2
Социална
солидарност и равни
възможности
Мярка 2.1.
Обогатяване на
спектъра от социални
услуги

RCO 61 — Годишен брой на
безработните лица, обслужвани
чрез подобрени съоръжения на
службите по заетостта
(капацитет)
RCO 70 — Капацитет на
подкрепяната социална
инфраструктура (различна от
жилищна)

Мярка 2.2.
Повишаване
здравната грижа

RCO 69 — Капацитет на
подкрепяната инфраструктура
за здравни грижи

Брой

10

%

15

%

50

НСИ, Общината, Агенция по
заетостта, Агенция за социално
подпомагане, МК, НИНКН, ЕСТИ,
ТИЦ, ИСУН2020, EMS и др.

Приоритет 3
Автентично
наследство и бъдеще
Мярка 3.1.
Съвременно
експониране на
културни историческото
наследство

Мярка 3.2. Подкрепа
и стимулиране

3 год., 6 год.

3 год., 6 год.

RCO 76 — Съвместни проекти

Брой

2

RCO 77 — Капацитет на
подкрепяната инфраструктура в
областта на културата и
туризма

Брой
посещения

8 000

RCO 84 — Съвместни пилотни
дейности, изпълнявани по
проекти

3
Брой

RCO 87 — Организации,
осъществяващи трансгранично
сътрудничество

Брой

RCO 76 — Съвместни проекти

Брой

3

1

3

развитието на
творчески индустрии

RCO 77 — Капацитет на
подкрепяната инфраструктура в
областта на културата и
туризма
RCO 84 — Съвместни пилотни
дейности, изпълнявани по
проекти
RCO 87 — Организации,
осъществяващи трансгранично
сътрудничество

Брой
посещения

2
Брой
1
Брой
НСИ, Общината, Агенция за МСП, 3 год., 6 год.
Агенция по заетостта, МОН, РУО,
ИСУН2020 и др.

Приоритет 4
Инвестиции и растеж
Мярка 4.1.
Подобряване
качеството на
образователния
процес чрез
инвестиции в
образователна
инфраструктура

RCO 66 — Капацитет на
класните стаи на подкрепяната
инфраструктура за грижи за
деца (нови или модернизирани)

Брой

15

RCO 67 — Капацитет на
класните стаи на подкрепяната
образователна инфраструктура
(нови или модернизирани)

Брой

25

Брой

80

Брой

2

Брой

1

RCO 95 — Персонал,
финансиран от ЕФРР и
Кохезионния фонд
Мярка 4.2.
Дигитализация и
развитие на НИРД в
подкрепа на местната
икономика

3 000

RCO 06 — Изследователи,
работещи в подкрепяни обекти
за научни изследвания
RCO 07 —
Научноизследователски
институции, участващи в
съвместни проекти за научни
изследвания

4

RCO 08 — Номинална стойност
на оборудването за научни
изследвания и иновации

Хил. лв.

1 500

Брой

1

Брой

2

Брой

5

RCO 101 — МСП, инвестиращи
в развитие на уменията

Брой

2

RCO 102 — МСП, инвестиращи
в системите за управление на
обучението

Брой

1

RCO 10 — Предприятия, които
си сътрудничат с
научноизследователски
институции
RCO 12 — Предприятия,
получаващи подкрепа за
цифровизиране на своите
продукти и услуги
RCO 16 — Заинтересовани
страни, участващи в процеса на
опознаване на сферата на
предприемачеството

НСИ, Общината, ДАЕУ, РИОСВ,
БД, ЕСТИ, ТИЦ, ИСУН2020, EMS
и др.

Приоритет 5.
Интегрирано
териториално
развитие

3 год., 6 год.

Мярка 5.1.
Дигитализация,
повишаване на
административния
капацитет и добро
управление

RCO 14 — Публични
институции, получаващи
подкрепа за разработване на
цифрови услуги и приложения

Брой

1

RCO 95 — Персонал,
финансиран от ЕФРР и
Кохезионния фонд

Брой

100

Мярка 5.2.
Партньорства за
реализиране на ИТИ

RCO 96 — Междурегионални
инвестиции в проекти на ЕС

Хил.лв.

2 500

Брой

1

RCO 25 — Новопостроени или
консолидирани защитни

5

съоръжения по крайбрежни
ивици, речни и езерни брегове и
свлачища за защита на хора,
активи и естествената околна
среда
Мярка 5.3. Постигане
на устойчиво
интегрирано
регионално развитие
и използване на
местния потенциал

RCO 74 — Жители, обхванати
от стратегии за интегрирано
градско развитие
RCO 75 — Интегрирани
стратегии за градско развитие
RCO 76 — Съвместни проекти

Брой

85 000

Брой

1

Брой

2

Индикатори за резултат
Стратегическа цел

Стратегическа цел 1
Качествена жизнена
среда с осигурени
равнодостъпни
публични услуги за
пълноценен живот на
населението

Индикатор

Мерна
единица

Описание на индикатора

хил. лв.,
бр., % и др.

RCR 27 — Домакинства с
подобрени енергийни
характеристики на своите
жилища

Брой

RCR 28 — Сгради с подобрена
енергийна класификация
(жилищни, частни нежилищни,
обществени нежилищни)

Брой

RCR 29 — Очаквани емисии на
парникови газове

%
намаление

RCR 30 — Предприятия с
подобрени енергийни
характеристики

%
увеличение

Източник на информация

Период на
отчитане

НСИ, Общината, Агенция за МСП, 3 год., 6 год.
Агенция по заетостта, Агенция за
социално подпомагане, РЗИ,
РЗОК, ОПУ, РИОСВ, БД, МК,
НИНКН, ЕСТИ, ТИЦ, ИСУН2020,
EMS и др.

Базова
стойност

Целева
стойност

Към
началото
на периода

Към края
на периода

0

8

0

7

0

10

5

6

RCR 32 — Енергия от
възобновяеми източници:
капацитет, свързан към мрежата
(оперативен)
RCR 41 — Жители, свързани
към подобрени системи за
снабдяване с вода
RCR 42 — Жители, свързани
поне към системи за вторично
пречистване на отпадъчни води

%
нарастване

0

8

Съгл. данните от
изпълнението на
приоритетен
проект за
финансиране, в
съответствие с
РПИП за
обособената
територия на
консолидирания
оператор
„Водоснабдяване
и канализация
Йовковци“ ООД,
Велико Търново

Брой
Брой

RCR 43 — Загуби на вода
RCR 44 — Адекватно
третирани отпадъчни води

%

RCR 50 — Жители, които се
ползват от мерки по отношение
на качеството на въздуха

Брой

RCR 72 — Лица с достъп до
подобрени здравни услуги

%

RCR 74 — Годишен брой на
лицата, които използват
подкрепяните съоръжения за
социални грижи

Брой

RCR 70 — Годишен брой на
децата, използващи
подкрепяната инфраструктура
за грижи за деца

Брой

RCR 71 — Годишен брой на
децата, използващи
подкрепяната образователна
инфраструктура

Брой

0

3 000

RCR 95 — Жители, които имат
достъп до нова или
модернизирана зелена

Брой

0

70 000

0
0

70 000
50

0

10

0

600

7

инфраструктура в градските
райони
Стратегическа цел 2
Съхраняване и
многообразно
съвременно
представяне на
културното и
природно наследство
за допринасяне
формирането на
убедителен местен
културнотуристически
продукт и регионален
бранд

RCR 78 — Ползватели на
подкрепяната културна
инфраструктура

Брой

0

Брой

0

RCR 84 — Организации, които
осъществяват трансгранично
сътрудничество 6—12 месеца
след приключването на проект

Брой

0

RCR 86 — Заинтересовани
страни/институции с повишен
капацитет за трансгранично
сътрудничество

Брой

0

Стратегическа цел 3
Икономически
растеж, основан на
чисто производство,
местно
предприемачество,
външни инвестиции
и активна връзка
между образование и
бизнес

RCR 03 — МСП, въвеждащи
иновативен продукт или процес

Брой

0

1

Брой

0

1

RCR 11 — Потребители на нови
обществени цифрови услуги и
приложения

%

0

30

RCR 13 — Предприятия,
постигащи висок интензитет на
цифровите технологии

%

0

10

%

0

15

Брой

0

85 000

RCR 80 — Съвместни пилотни
дейности,
предприети/усъвършенствани
от организации при/след
приключването на проект

RCR 04 — МСП, въвеждащи
иновация в маркетинга или
организацията

85 000
4

2

2

RCR 14 — Предприятия, които
използват публични цифрови
услуги
RCR 76 — Заинтересовани
страни, участващи в

8

подготовката и прилагането на
стратегиите за градско развитие
RCR 77 — Туристи/посещения
в подпомогнатите обекти

Брой

0

11 000

9

