(таблица 20 )Индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР и ОПР на Столична община 2014‐2020г.
Индикатори

Тематични
направления
Индикатори за продукт
Транспортнокомуникационна
инфраструктура

Инженернотехническа
инфраструктура
Социална
инфраструктура:
Образователна,
Здравна;
Социални услуги

Изградени, рехабилитирани и
реконструирани улични мрежи
Изградена мрежа на градски транспорт
с нови маршрути до необслужени
територии
Обновена инфраструктура на градския
транспорт – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и др.
Изградени велоалеи и паркинги за
велосипеди
Изградени обществени паркинги
встрани от главни улици
Изградени, рехабилитирани и
реконструирани ВиК мрежи
Въведено енергоспестяващо улично
осветление
Изградени и оборудвани сгради/ обекти
на социалната инфраструктура

Обновени, оборудване и въведени
мерки за енергийна ефективност в
сгради/обекти на социалната
инфраструктура

Мерна
единица

Целева
стойност

Километри

30 - 90

Километри

10 - 30

Километри,
брой

15 - 50

Километри

30 - 100

бр. места за
паркиране

1 5004 500

Километри

30 - 90

Километри

30 - 90

Брой сгради/
обекти

5-10

РЗП /кв.м/

13 500 –
27 000

Брой места

1000-2000

Брой сгради/
обекти
РЗП /кв.м/
Брой места
/капацитет

50-100
165 000 –
300 000
10 000 20 000

Индикатори за резултат

Мерна
единица

Ръст на пътникопотока в
подпомогнатия градски транспорт

%

20-40

Ръст на използващите велосипеди за
ежедневни пътувания

%

50-100

Жители, ползващи подобрената
инфраструктура

Брой

40 000 120 000

Лица от целевата група, засегнати от
подобрената социална инфраструктура

Брой

120 000240 000

%

50 - 100

Намаляване на потреблението на
първична и крайна енергия от сгради на
социалната инфраструктура

% kWh/
годишно

Целева
стойност

20-30

1

Културно
наследство и
културна
инфраструктура

Административни и
обществени сгради
Обитаване и
жизнена среда

Зелена система и
спорт

Изградени и обновени, оборудване и
въведени мерки за енергийна
ефективност в сгради/обекти на
културната инфраструктура
Реставрирани, консервирани и
експонирани археологически обекти и
културни паметници
Обновени административни сгради на
държавната и общинската
администрация, вкл. преминали в погорен клас на енергопотребление
Обновени многофамилни жилищни
сгради

РЗП /кв.м/
Брой обекти
Брой сгради
РЗП /кв.м/
Брой
жилища
РЗП /кв.м/

Ръст на посещенията на
подпомогнатите културни обекти

%

10-20

Намаляване на потреблението на
първична и крайна енергия от сгради на
културната инфраструктура

% kWh/
годишно

20-30

10-30

Ръст на посещенията на
подпомогнатите туристически обекти

%

30-50

10-30

Намаляване потреблението на крайна и
първична енергия от административни
сгради на държавната и общинска
администрация
Намаляване потреблението на крайна и
първична енергия от административни
сгради на държавната и общинска
администрация
Увеличение на цените на недвижимите
имоти в близост до обновените
територии

% kWh/
годишно

20-30

% kWh/
годишно

30-40

%

5-10

%

5-10

Брой

15-50

% kWh/
годишно

20-30

%

5-10

9-27
16 000 –
54 000

60 000180 000
6 500 20 000
500 000 1 500 000

Обновени междублокови пространства

Ха

6 - 18

Изградени детски площадки

Брой

20-60

Изградени и обновени територии за
обществен отдих – паркове, градини,
зелени площи
Изградени и обновени спортни
площадки
Изградени, обновени, оборудвани и
внедрени мерки за енергийна
ефективност в сгради/ обекти на
спортната инфраструктура

Пешеходни и
публични
пространства

Брой сгради/
обекти

Изградени и обновени пешеходни алеи
и тротоари, пешеходни зони

Ха

200 - 600

Брой

4-12

Брой сгради/
обекти

5-15

Ха

8 - 24

Увеличение на цените на недвижимите
имоти в близост до обновените
територии
Ръст на посещенията в подпомогнатите
спортни обекти
Намаляване на потреблението на
първична и крайна енергия от сгради на
спортната инфраструктура
Увеличение на цените на недвижимите
имоти в близост до обновените
територии

2

Програми за
социалноикономическо
обновяване

Програми за квалификация и
преквалификация на младежи и групи в
неравностойно положение
Брой млади хора, включени в
стажантски програми за чиракуване,
стажуване, подобряване на
квалификацията
Програми насочени към интеграция на
групи в неравностойно социално
положение
Подпомогнати приложни научни
изследвания, съвместно проведени с
бизнеса, университетите и
администрацията
Привлечени фирми в технологичния
парк
Увеличение на наетите лица в
иновативни фирми, подкрепени в
зоната с потенциал за икономическо
развитие

Брой

4-8

Брой

200-1000

Брой

4-15

Обхванато население в целевите групи
за квалификация и преквалификация
Намаляване на безработицата сред
целевите групи
Брой и относителен дял на населението,
включено в инициативите, насочени
към интеграция на групи в
неравностойно социално положение

Брой
%

Брой

2300-2700
2-5

2100-3500

%

45-65
10-20

Брой

5-15

Брой НИРД проекти, подкрепени до
пазарна фаза

Брой

Брой

15-25

Реализирали се фирми за 5 годишен
период след извършените обучения

%

70

Брой

1000-2500

%

15

Нарастване на производствения
капацитет в подкрепените предприятия

3

