Обект: Александровска 123

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т.2.3. и т.2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).





Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на



Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.



Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.

социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас
точки
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани

(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Александър Велики 28
Точки:15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т.2.3. и т.2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;




3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими




Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на


Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица. 
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас
.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Александър Велики 66
Точки:15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да. Съгласно т. 2.3 и т. 2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;




3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими




Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на


Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица. 
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас
.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Александър Стамболийски 15
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;







Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
юридически лица/ организации
след
провеждане
на
информационна
кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Батак 12
Точки: 16

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния
обхват
на
проектната идея с други проекти в публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
проекти,
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани
критерия се удвояват, т.е. имат демонстриращи
синергичен
двойна тежест – напр. фишът се ефект, някои от които са:
оценява с 4 точки, защото 1. проект в ИП „Градска среда“,
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по ОПРР2014-2020;
критерия се присъжда обща оценка 2. проект в ИП „Образователна
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна инфраструктура“, ОПРР 2014тежест (4х2=8).
2020;



3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими






Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по

обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Г. С. Раковски 10
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;







Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т. 2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Гладстон 35

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;




3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими




Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на


Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Гладстон 52
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;







Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: ул. „Генерал Гурко“ № 55
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т. 2.3 и 2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния
обхват
на
проектната идея с други проекти в публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
проекти,
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани
критерия се удвояват, т.е. имат демонстриращи
синергичен
двойна тежест – напр. фишът се ефект, някои от които са:
оценява с 4 точки, защото 1. проект в ИП „Градска среда“,
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по ОПРР 2014-2020;
критерия се присъжда обща оценка 2. проект в ИП „Образователна
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна инфраструктура“, ОПРР 2014тежест (4х2=8).
2020;



3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими






Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по

обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Дебелт 25

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;




3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими




Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т. 2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на


Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Демокрация 98-100
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).



Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ; 4.
Интегриран
проект
за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас; 5.



Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Благоустрояване на обществено
значими
пространства
в
подкрепа
на
социалната
интеграция и устойчивото
развитие на градската среда в
Община Бургас
точки
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: ул. „Дунав“ №5
Точки:15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т. 2.3 и 2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш обектът не попада в
териториалния обхват на зона
за въздействие, но попада във
функционалните връзки на
града с периферните му райони
и има допълващ ефект към
предвидените инвестиции в
зоните на въздействие от
ИПГВР. Чрез изпълнението му
се цели допълняемост и
обвързаност
на
отделните
проекти и обекти в съответната
зона за въздействие – постигане
на синергичен ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;









Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилни
жилищни
сгради, по която са санирани
многофамилни сгради в жк
„Лазур“
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада във функционалните
връзки на града с периферните
му райони и има допълващ
ефект
към
предвидените
инвестиции в зоните на
въздействие от ИПГВР, което
от една страна допринася за

Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица. 
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,

постигане на конкретните цели
на
зоната,
от
друга
подобряването
на
ЕЕ
в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас
.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Иван Богоров 1
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т. 2.3 и 2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния
обхват
на
проектната идея с други проекти в публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
проекти,
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани
критерия се удвояват, т.е. имат демонстриращи
синергичен
двойна тежест – напр. фишът се ефект, някои от които са:
оценява с 4 точки, защото 1. проект в ИП „Градска среда“,
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по ОПРР2014-2020;
критерия се присъжда обща оценка 2. проект в ИП „Образователна
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна инфраструктура“, ОПРР 2014тежест (4х2=8).
2020;



3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими





Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Проект „Подобряване на
качеството на професионалното
образование чрез модернизация
на
образователната
инфраструктура за в шест
професионални гимназии в гр.
Бургас“. В рамките на проекта
се изпълняват дейности в ПГТ
„Проф. д-р „Асен Златаров“, ПГ
по Транспорт, които се намират
близост
до
предложената
сграда.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в

Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за
обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Иван Богоров 66
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния
обхват
на
проектната идея с други проекти в публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
проекти,
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани
критерия се удвояват, т.е. имат демонстриращи
синергичен
двойна тежест – напр. фишът се ефект, някои от които са:
оценява с 4 точки, защото 1. проект в ИП „Градска среда“,
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по ОПРР2014-2020;
критерия се присъжда обща оценка 2. проект в ИП „Образователна
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна инфраструктура“, ОПРР 2014тежест (4х2=8).
2020;



3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими






Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по

обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Кавала 20-22
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния обхват на
проектната идея с други проекти в
публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани проекти,
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се демонстриращи синергичен
оценява с 4 точки, защото ефект, някои от които са:
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).




1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими






Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т. 2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)

обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 15
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т.2.3. и т.2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния
обхват
на
проектната идея с други проекти в публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
проекти,
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани
критерия се удвояват, т.е. имат демонстриращи
синергичен
двойна тежест – напр. фишът се ефект, някои от които са:
оценява с 4 точки, защото 1. проект в ИП „Градска среда“,
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по ОПРР 2014-2020;
критерия се присъжда обща оценка 2. проект в ИП „Образователна
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна инфраструктура“, ОПРР 2014тежест (4х2=8).
2020;



3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими



пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;

6. „Обновяване
и
прилагане
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
многофамилни жилищни сгради
на територията на град Бургас“
стартирал през м. юни 2018 г.
предстои
стартиране
изпълнението на
мерки за
енергийна
ефективност
в
жилищния сектор на град Бургас
в десет многофамилни сгради в
рамките
на
териториалния
обхват на зоната с публични
функции, които са в близост до
предложената сграда.
 7. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.

Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
рамката
за включен
в
рамката
за
изпълнение на ПО1.
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на

(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е

програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за
обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Климент Охридски 25
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).





Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на



Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.



Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.

социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас
точки
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани

(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Копривщица 27-29
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния обхват на
проектната идея с други проекти в
публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани проекти,
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се демонстриращи синергичен
оценява с 4 точки, защото ефект, някои от които са:
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).




1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими






Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т. 2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по

обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: жк „Лазур“ бл.25
Точки:15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т.2.3. и т.2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш обектът не попада в
териториалния обхват на зона
за въздействие, но попада във
функционалните връзки на
града с периферните му райони
и има допълващ ефект към
предвидените инвестиции в
зоните на въздействие от
ИПГВР. Чрез изпълнението му
се цели допълняемост и
обвързаност
на
отделните
проекти и обекти в съответната
зона за въздействие – постигане
на синергичен ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;



3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
 4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
 5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
6. „Подобряване на качеството
на
професионалното
образование чрез модернизация
на
образователната
инфраструктура за в шест
професионални гимназии в гр.
Бургас“, стартирал през 2017 г.





Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).

7. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилни
жилищни
сгради, по която са санирани
многофамилни сгради в жк
„Лазур“.
8. „Изграждане на центрове за
настаняване от семеен тип на
територията на Община Бургас
в подкрепа на социалната
интеграция на деца в риск“ е
изградено
1
ЦНСТ
на
територията
на
комплекс
„Лазур“, който се осигуряват
качествени
и
подходящи
условия за живот в среда близка
до семейната на деца и младежи
с увреждания.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица. 
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада във функционалните
връзки на града с периферните
му райони и има допълващ
ефект
към
предвидените
инвестиции в зоните на
въздействие от ИПГВР, което
от една страна допринася за
постигане на конкретните цели
на
зоната,
от
друга
подобряването
на
ЕЕ
в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас
.

критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: ул. „Лермонтов“ № 29
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т. 2.3. и т. 2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния
обхват
на
проектната идея с други проекти в публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
проекти,
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани
критерия се удвояват, т.е. имат демонстриращи
синергичен
двойна тежест – напр. фишът се ефект, някои от които са:
оценява с 4 точки, защото 1. проект в ИП „Градска среда“,
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по ОПРР2014-2020;
критерия се присъжда обща оценка 2. проект в ИП „Образователна
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна инфраструктура“, ОПРР 2014тежест (4х2=8).
2020;
Проект 3. „Обновяване и
прилагане
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
многофамилни жилищни сгради
на територията на град Бургас“
стартирал през м. юни 2018 г.

предстои
стартиране
изпълнението на
мерки за
енергийна
ефективност
в
жилищния сектор на град Бургас
в десет многофамилни сгради в
рамките
на
териториалния
обхват на зоната с публични
функции, които са в близост до
предложената сграда.
4. Проект, стартирал през 2017 г.
„Подобряване на качеството на
професионалното образование
чрез
модернизация
на
образователната
инфраструктура за в шест
професионални гимназии в гр.
Бургас“ сред които Търговска
гимназия, която се намира в
непосредствена близост до
предложената сграда.
 5. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
 6.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
 7. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.

Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
рамката
за включен
в
рамката
за
изпълнение на ПО1.
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това

означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за
обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки

кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Любен Каравелов 17
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).



Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ; 4.
Интегриран
проект
за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас; 5.

Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.



Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.

Благоустрояване на обществено
значими
пространства
в
подкрепа
на
социалната
интеграция и устойчивото
развитие на градската среда в
Община Бургас .
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани

(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Меден Рудник 15 А
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш
обектът
попада
в
(Оценява
се
връзката
на териториалния обхват на зона за
проектната идея с други проекти в въздействие
със
социален
съответната градска зона).
Интервенции
в
Фишът се оценява по този критерий характер.
сгради,
с точки от 0 до 5. Точките по жилищните
критерия се удвояват, т.е. имат разположени в дадената зона е
двойна тежест – напр. фишът се част от хоризонталния подход
оценява с 4 точки, защото на плана за прилагане на
проектната идея е свързана с 4 други
териториални
проекта. Това означава, че по интегрирани
инвестиции
и
успешно се
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна комбинира
с
проекти
тежест (4х2=8).
реализирани по инвестиционен
приоритет:
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР 2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;











Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради;
6. Инвестиционни проекти за
водоснабдителната
и
канализационна
мрежа
на
Бургас- Меден рудник, ОПОС
2007-2013;
7. Пречиствателна станция за
отпадъчни води – Бургас,
Меден рудник – 1 и 2 етап.

Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града
и зона за въздействие със
социален характер. Изборът на
обекта и интервенциите, които
ще се извършват в сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в

Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за
обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: ул. „Места“ 45
Точки:15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т. 2.3. и т. 2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш обектът не попада в
териториалния обхват на зона
за въздействие, но попада във
функционалните връзки на
града с периферните му райони
и има допълващ ефект към
предвидените инвестиции в
зоните на въздействие от
ИПГВР. Чрез изпълнението му
се цели допълняемост и
обвързаност
на
отделните
проекти и обекти в съответната
зона за въздействие – постигане
на синергичен ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;








Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
6. Проект, стартирал през 2017
г. „Подобряване на качеството
на
професионалното
образование чрез модернизация
на
образователната
инфраструктура за в шест
професионални гимназии в гр.
Бургас“. В рамките на проекта
се изпълняват дейности в ПГТ
„Проф. д-р „Асен Златаров“,
ПГМЕ – Бургас, ПГМЕЕ гр.
Бургас, които се намират в
непосредствена близост до
предложената сграда.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на

(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица. 
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

програмата. Но също така
попада във функционалните
връзки на града с периферните
му райони и има допълващ
ефект
към
предвидените
инвестиции в зоните на
въздействие от ИПГВР, което
от една страна допринася за
постигане на конкретните цели
на
зоната,
от
друга
подобряването
на
ЕЕ
в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас
.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: ул. „Места“ 102
Точки:15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т.2.3 и т.2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш обектът не попада в
териториалния обхват на зона
за въздействие, но попада във
функционалните връзки на
града с периферните му райони
и има допълващ ефект към
предвидените инвестиции в
зоните на въздействие от
ИПГВР. Чрез изпълнението му
се цели допълняемост и
обвързаност
на
отделните
проекти и обекти в съответната
зона за въздействие – постигане
на синергичен ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;









Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Подобряване на качеството
на
професионалното
образование чрез модернизация
на
образователната
инфраструктура за в шест
професионални гимназии в гр.
Бургас“. В рамките на проекта
се изпълняват дейности в ПГТ
„Проф. д-р „Асен Златаров“,
ПГМЕ – Бургас, ПГ по
Транспорт, които се намират в
близост
до
предложената
сграда;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилни
жилищни
сгради, по която са санирани
многофамилни сгради в жк
„Лазур“
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,

(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица. 
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада във функционалните
връзки на града с периферните
му райони и има допълващ
ефект
към
предвидените
инвестиции в зоните на
въздействие от ИПГВР, което
от една страна допринася за
постигане на конкретните цели
на
зоната,
от
друга
подобряването
на
ЕЕ
в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас
.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Неврокоп 1
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).



Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ; 4.
Интегриран
проект
за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас; 5.

Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.



Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.

Благоустрояване на обществено
значими
пространства
в
подкрепа
на
социалната
интеграция и устойчивото
развитие на градската среда в
Община Бургас.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани

(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: ул. „Патриарх Евтимий“ № 76
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да, съгласно т. 2.3. и т. 2.6.
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния
обхват
на
проектната идея с други проекти в публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
проекти,
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани
критерия се удвояват, т.е. имат демонстриращи
синергичен
двойна тежест – напр. фишът се ефект, някои от които са:
оценява с 4 точки, защото 1. проект в ИП „Градска среда“,
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по ОПРР 2014-2020;
критерия се присъжда обща оценка 2. проект в ИП „Образователна
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна инфраструктура“, ОПРР 2014тежест (4х2=8).
2020;


Проект

„Подобряване

на
културната инфраструктура в
Община Бургас”, в рамките на
който са извършени ремонтни
дейности в сградата на Младежки
културен център /МКЦ/, осигурена
е достъпна среда за хора в

3.

неравностойно



положение“,

ОПРР 2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5. Подобряване на образователната

инфраструктура в община Бургас”,
финансиран по ОПРР 2007-2013, в
който са извършени дейности за
подобряване на материалната база
на училищата ПГЕЕ „К. Фотинов”
и СОУ „И. Вазов”;
 6. “Здрав дух в здраво тяло”,
реализиран по програма ТГС
България –Турция, с помощта на
който изцяло е реконструирано
дворно пространство и обновено с
модерни
съоръжения
за
провеждане на задължителната
подготовка
по
физическо
възпитание и спорт на открито.

Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).

Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в

Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за
обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Поп Грую 27
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).



Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ; 4.
Интегриран
проект
за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас; 5.



Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Благоустрояване на обществено
значими
пространства
в
подкрепа
на
социалната
интеграция и устойчивото
развитие на градската среда в
Община Бургас
точки
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Симеон I
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).




Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас;



Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.



Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.

5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е

(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Сливница 20
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
ОПРР 2014-2020;
2. проект в „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;



3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ОПРР
2007-2013 ;







Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас.
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.

Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.




Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Цар Калоян 7
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;







Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Цар Самуил 11

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;
o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).



Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ; 4.
Интегриран
проект
за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас; 5.
Благоустрояване на обществено
значими
пространства
в
подкрепа
на
социалната



Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.



Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от

интеграция и устойчивото
развитие на градската среда в
Община Бургас
точки
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/

заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

Степен на проектна готовност. 

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Шар планина 23
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния обхват на
проектната идея с други проекти в
публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани проекти,
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се демонстриращи синергичен
оценява с 4 точки, защото ефект, някои от които са:
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).




1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими






Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т. 2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)

обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Шар планина 25
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с Проектната идея е свързана с 5
други проекти в съответната или повече други проекта – 5х2
градска
зона,
които
са = 10 точки
изпълнени или са в процес на Съгласно т. 2.8 от проектния
изпълнение.
фиш обектът не попада в
(Оценява
се
връзката
на териториалния обхват на
проектната идея с други проекти в
публичната зона за въздействие.
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий Но в близост до обекта са
с точки от 0 до 5. Точките по реализирани проекти,
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се демонстриращи синергичен
оценява с 4 точки, защото ефект, някои от които са:
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).




1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими






Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013;
6. Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните
жилищни
сгради.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т. 2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Изборът на обекта
и интервенциите, които ще се
извършват
в
сградата
демонстрират политиката на
общината и мерките, които
прилага за реконструкция и
подобряване на енергийната
ефективността
в
многофамилните сгради на
територията на града, което пък
директно
кореспондира
с
целите
на
ИПГВР
за
подобряване на енергийната
ефективност, отговарящ на
съвременните стандарти за

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)

обитаване при намален разход
на енергия. И като краен и
търсен резултат е подобряване
облика на града и повишаване
на привлекателността на града,
което от друга страна води и
индиректно до постигане и на
общата цел
на
ИПГВР:
Превръщане на град Бургас в
Черноморски лидер, с високо
качество на живот, търговски,
духовен и образователен с
привлекателна инвестиционна
среда с условия на живот.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Обект: Шейново 12
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
Инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).

Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Съгласно т. 2.8 от проектния
фиш
обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“,
ОПРР2014-2020;
2. проект в ИП „Образователна
инфраструктура“, ОПРР 20142020;







Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че

3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“, ОПРР
2007-2013;
4. Интегриран проект за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас,
ОПРР 2007-2013;
5.
Благоустрояване
на
обществено
значими
пространства в подкрепа на
социалната
интеграция
и
устойчивото
развитие
на
градската среда в Община
Бургас, ОПРР 2007-2013.
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Съгласно т.2.6. от проектния
фиш
обектът
попада
в
строителните граници на града,
което
е
изискване
на
програмата. Но също така
попада и в териториалния
обхват на публичната зона за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните

по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.





Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено

обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки
Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

Обект: Шейново 29
Точки: 15

Тип
на
критерия
Критерий
за
административн
о съответствие
Критерии
за
допустимост

Критерий

Оценка1

Фишът за проектна идея е Да
изцяло попълнен
Фишът
е
подаден
от
заинтересовано лице, което е
юридическо лице, регистрирано
или извършващо дейност на
територията на общината
Предложеният обект попада в
интегрирания план за градско
възстановяване и развитие2 и в
следния териториален обхват:
o Социална, образователна и
културна инфраструктура – в
зоните за въздействие или
функционални
връзки
(стойността на проектите
за функционални връзки в
никой момент не трябва да
надвишава
20%
от
определения общ ресурс на
БФП за общината);
o Градска среда и Енергийна
ефективност
в
административни сгради –
зоните за въздействие;
o Енергийна ефективност в
жилищни
сгради
и
студентски общежития – в
строителните граници на
града;
o Градски транспорт – на
цялата територия на града,
вкл. функционални връзки
със съседни населени места,
които са част от системата за
градски транспорт;

Да

Да. Попада в „Енергийна
ефективност в жилищни сгради
и студентски общежития – в
строителните граници на града“

В случай на получен отговор „Не“ по някой от критериите за административно съответствие и за
допустимост, съответният фиш за проектна идея се отхвърля от Работната група.
2
Предложеният обект следва да попада в териториалния обхват на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, без задължително да е включен в Програмата за реализация (матрицатабюджет).
1

Критерии
качество

o Дейности
за
зони
с
потенциал за икономическо
развитие – в зони за
въздействие с потенциал за
икономическо развитие.
Предложеният обект попада в Да/Не
обхвата на допустимите обекти
и дейности за подкрепа по
Приоритетна ос 1
за Принос към индикаторите за Индикаторът във фиша не е
продукт
от
одобрената включен
в
одобрената
инвестиционна програма.
инвестиционна програма на
(Оценява се приносът/делът на Община Бургас
индикатора във фиша спрямо

целевата стойност на индикатора в
одобрената
инвестиционна 0 х 3=0 точки
програма)
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия се утрояват, т.е. имат
тройна тежест – напр. фишът се
оценява с 2 точки, защото целевата
стойност на индикатора във фиша е
между 10% и 20% от крайната цел
на индикатора в инвестиционната
програма. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 6 точки, т.е. 2 точки, но с
тройна тежест.

Синергичен ефект и връзки с
други проекти в съответната
градска
зона,
които
са
изпълнени или са в процес на
изпълнение.
(Оценява
се
връзката
на
проектната идея с други проекти в
съответната градска зона).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия се удвояват, т.е. имат
двойна тежест – напр. фишът се
оценява с 4 точки, защото
проектната идея е свързана с 4 други
проекта. Това означава, че по
критерия се присъжда обща оценка
от 8 точки, т.е. 4 точки, но с двойна
тежест (4х2=8).



Проектната идея е свързана с 5
или повече други проекта – 5х2
= 10 точки
Обектът
попада
в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие.
Чрез
изпълнението му се цели
допълняемост и обвързаност на
отделните проекти и обекти в
съответната зона за въздействие
– постигане на синергичен
ефект.
1. проект в ИП „Градска среда“
2. проект в „Образователна
инфраструктура“;
3. Проект „Интегриран градски
транспорт на гр. Бургас“ ; 4.
Интегриран
проект
за
обновяване
на
значими
пространства в град Бургас; 5.



Принос към индикаторите за
продукт
от
рамката
за
изпълнение на ПО1.
(Сравнява се единичната стойност
за индикатора във фиша със
средните единични стойности за
индикаторите, използвани в ОПРР
2014-2020 и посочени в Насоките за
кандидатстване).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 5. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 4 точки,
защото единичната стойност е
равна на използваната в ОПРР. Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 4 точки.

Принос към мерките и целите
на
градската
стратегия
(Интегрирания план за градско
въздействие и развитие).
(Оценява се дали проектната идея
има директен или индиректен
принос към ИПГВР. Оценката се
извършва след съпоставяне на
проектната
идея
спрямо
приложимите мерки и цели на
одобрения от УО на ОПРР
Интегриран план за
градско
възстановяване и развитие).
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото проектната идея косвено
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане на
целта на ИПГВР. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.




Благоустрояване на обществено
значими
пространства
в
подкрепа
на
социалната
интеграция и устойчивото
развитие на градската среда в
Община Бургас
точки
Индикаторът във фиша не е
включен
в
рамката
за
изпълнение на Приоритетна ос
1 на ОПРР – 0 точки

Обектът попада в строителните
граници на града, което е
изискване на програмата. Но
също така попада и в
териториалния
обхват
на
публичната
зона
за
въздействие, което от една
страна допринася за постигане
на конкретните цели на зоната,
от друга подобряването на ЕЕ в
многофамилните
жилищни
сгради директно допринася за
постигане на специфична цел 3
на ИПГВР: Подобряване на
енергийната
ефективност,
отговарящ на съвременните
стандарти за обитаване при
намален разход на енергия.
Проектната идея директно
допринася за изпълнението на
специфична мярка за постигане
на целта на ИПГВР – 3 точки

Партньорство и консенсус
между заинтересованите лица.
(Оценява се провеждането на
обществено
обсъждане/
информационна
кампания
от
заинтересованото лице, както и
приложените писма за подкрепа от
други
местни
организации/заинтересовани лица.
Провеждането на обществено
обсъждане/
информационна
кампания не е задължително, но
носи допълнителни точки по
настоящия критерий).
Фишът се оценява по този критерий
с точки от 0 до 3. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото
проектната
идея
е
подкрепена от 2 заинтересовани
лица/ организации след провеждане
на информационна кампания и/или
обществено
обсъждане.
Това
означава, че по критерия се
присъжда обща оценка от 2 точки.

Степен на проектна готовност. 
(Оценява се дали за предложената
идея е налице изготвена техническа
документация/
инвестиционен
проект)
Фишът се оценява по този критерий
с 0, 2 или 3 точки. Точките по
критерия имат единична тежест –
напр. фишът се оценява с 2 точки,
защото за проектната идея е
изготвен
само
идеен
проект/концепция. Това означава, че
по критерия се присъжда обща
оценка от 2 точки.

Съгласно т. 2.9 от проектния
фиш проектната идея е
подкрепена от 2 заинтересовани
местни
юридически
лица/
организации след провеждане
на информационна кампания
и/или обществено обсъждане –
2 точки
Идеята е получила подкрепа от
Енергийна Агенция – Пловдив;
Камара на инженерите – Бургас

За проектната идея няма
никаква проектна готовност – 0
точки

