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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

„Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния 

регион Добрич - Кълъраш“ в рамките на проект “Съвместно управление на риска и 

партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“(ROBG-415), договор № 28820/ 

20.02.2019г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г. 

I. Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател 

и за определяне на комплексната оценка на офертата, за определяне на икономически най-

изгодното предложение.  

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без 

да я променя. 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, 

определен съобразно следните показатели: 

 

Показател Максимален брой точки 

Техническа оценка на офертата (Т) 60 

Предлагана цена (Ц) 40 

 

Преди да премине към оценка на техническите предложения на участниците комисията 

проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията проверява за 

наличието на посочени/представени от участниците: 

 Попълнен образец на Предложение за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя; 

 Представена програма за изпълнение на поръчката;  

 Съответствие на посочените от участника експерти с изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Предложената от участника програма за изпълнение трябва да съдържа следните елементи: 

 Описание на дейностите и последователност на изпълнение със съответната 

организация на работния процес. 

 Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа. 

 Предвидени мерки за контрол и съгласуване на действията между всички лица, 

осигуряващи изпълнение на договора. 
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 Посочени начини за комуникация с Възложителя  

В случай, че участникът не е попълнил образеца на техническото предложение, в 

представената програма не е разгледан който и да е елемент от изброените по-горе, 

съгласно изискванията на Възложителя и/или не е представил някой от изискуемите 

документи, ще бъде предложен за отстраняване! 

На следващо място, ще бъде предложен за отстраняване участник, в чието Техническо 

предложение при описанието на отделните дейности и подходи за изпълнението им, има 

текстове, показващи предназначение на разработката към друга обществена поръчка 

(назоваване на друг Възложител, други дейности извън обхвата на поръчката и др.) или 

водят до вътрешно противоречие. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.  

 

По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се 

прилага методиката за оценка. 

 

IІ. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /Т/ - максимална оценка – 60 точки 

1.Показател „Техническа оценка на офертата“ /Т/ - представлява оценка на професионална 

компетентност на експертния състав на участника, посочен подробно в Таблица № 1 

„Професионална компетентност на Експерт „Стратегическо планиране”  (Т1) и Таблица № 2 

„Професионална компетентност на Експерт „Пожарна безопасност и гражданска защита“ 

(Т2), от настоящата методика за оценка. 

„Техническа оценка на офертата“ /Т/ се изчислява по следната формула: 

Т= Т1 + Т2, където 

 „Т1” е оценката по Таблица № 1 „Професионална компетентност на Експерт „Стратегическо 

планиране”  с максимален брой точки 30. 

„Т2” е оценката по Таблица № 2 „Професионална компетентност на Експерт „Пожарна 

безопасност и гражданска защита”  с максимален брой точки 30. 

 

В съответствие с чл.70, ал. 4, т.2 във връзка с чл.70, ал. 2, т.3 от ЗОП, показателят 

„Техническа оценка на офертата“ е структуриран по начин, който да даде ясна и детайлна 

представа за професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката. 
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Надграждането на професионалната компетентност на персонала ще окаже 

съществено влияние върху изпълнението на дейностите по поръчката. Дейността предмет на 

поръчката е обвързана с кратък срок за изпълнение и именно професионалната 

компетентност, съчетана с опит на оценяваните експерти ще допринесе за изпълнение в 

съответните срокове на дейностите, съгласно изискванията на Техническата спецификация. 

Оценката на показател ТО се извършва на база на изискуемия конкретен опит на експертния 

състав на участника, оценката се извършва, както следва: 

Таблица 1: „Професионална компетентност на Експерт  „Стратегическо планиране” (Т1) 

Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация и ги надгражда, когато участникът разполага с 

Експерт  „Стратегическо планиране” за изпълнение на поръчката с 

професионален компетентност както следва: 

Максимум 

30 точки 

А) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 

година за утвърждаване класификатор на областите на висше 

образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 

24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит: 

Минимум 3 години опит в изготвянето на стратегически и планови 

документи за развитие. 

Специфичен професионален опит: 

за 5 (пет) или повече от 5 (пет) договора/услуги свързани с процеса на 

проучване, планиране и моделиране на местното и териториално 

развитие и/или наблюдение или оценка на регионалното развитие 

и/или подготовка на планови и стратегически документи на местно и 

национално ниво и/или изготвяне на социално-икономически анализи и 

прогнози. 

30 точки 

Б) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 

20 точки 
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година за утвърждаване класификатор на областите на висше 

образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 

24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит: 

Минимум 3 години опит в изготвянето на стратегически и планови 

документи за развитие. 

Специфичен професионален опит:  

4 договора/услуги свързани с процеса на проучване, планиране и 

моделиране на местното и териториално развитие и/или наблюдение 

или оценка на регионалното развитие и/или подготовка на планови и 

стратегически документи на местно и национално ниво и/или 

изготвяне на социално-икономически анализи и прогнози. 

В) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 

година за утвърждаване класификатор на областите на висше 

образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 

24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит: 

Минимум 3 години опит в изготвянето на стратегически и планови 

документи за развитие. 

Специфичен професионален опит: 

3 договора/услуги свързани с процеса на проучване, планиране и 

моделиране на местното и териториално развитие и/или наблюдение 

или оценка на регионалното развитие и/или подготовка на планови и 

стратегически документи на местно и национално ниво и/или 

изготвяне на социално-икономически анализи и прогнози. 

10 точки 

Г) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 

година за утвърждаване класификатор на областите на висше 

5 точки 
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образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 

24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит: 

Минимум 3 години опит в изготвянето на стратегически и планови 

документи за развитие. 

Специфичен професионален опит: 

2 договора/услуги свързани с процеса на проучване, планиране и 

моделиране на местното и териториално развитие и/или наблюдение 

или оценка на регионалното развитие и/или подготовка на планови и 

стратегически документи на местно и национално ниво и/или 

изготвяне на социално-икономически анализи и прогнози. 

Д) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 

година за утвърждаване класификатор на областите на висше 

образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 

24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит: 

Минимум 3 години опит в изготвянето на стратегически и планови 

документи за развитие. 

Специфичен професионален опит: 

1 договор/услуга свързани с процеса на проучване, планиране и 

моделиране на местното и териториално развитие и/или наблюдение 

или оценка на регионалното развитие и/или подготовка на планови и 

стратегически документи на местно и национално ниво и/или 

изготвяне на социално-икономически анализи и прогнози. 

2 точки 

 

Таблица 2: „Професионална компетентност на Експерт  „Пожарна безопасност и гражданска 

защита“ (Т2) 

Представеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация и ги надгражда, когато участникът 

разполага с Експерт: Пожарна безопасност и гражданска защита за 

Максимум 

30 точки 
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изпълнение на поръчката с професионална компетентност както 

следва: 

А) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” или еквивалентно за чуждестранни участници.  

Сертификат или квалификация в областта на пожарната безопасност 

и/или гражданска защита или еквивалент за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит 

Минимум 3 години опит в областта на пожарната безопасност и/или 

гражданска защита 

Специфичен професионален опит 

3 (три) договора/услуги за изработване на стратегически и/или 

оперативни документи в областта на пожарната безопасност и/или 

гражданска защита. 

30 точки 

Б) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” или еквивалентно за чуждестранни участници.  

Сертификат или квалификация в областта на пожарната безопасност 

и/или гражданска защита или еквивалент за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит 

Минимум 3 години опит в областта на пожарната безопасност и/или 

гражданска защита 

Специфичен професионален опит 

2 (два) договора/услуги за изработване на стратегически и/или 

оперативни документи в областта на пожарната безопасност и/или 

гражданска защита. 

20 точки 

В) притежава висше образование, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър” или еквивалентно за чуждестранни участници.  

Сертификат или квалификация в областта на пожарната безопасност 

и/или гражданска защита или еквивалент за чуждестранни участници. 

Общ професионален опит 

Минимум 3 години опит в областта на пожарната безопасност и/или 

гражданска защита 

Специфичен професионален опит 

10 точки 
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1 (един) договор/услуга за изработване на стратегически и/или 

оперативни документи в областта на пожарната безопасност и/или 

гражданска защита. 

 

III. Предлагана цена (Ц) – максимална оценка – 40 точки 

Предлаганата цена за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната 

формула: 

 

              Цmin 

Ц = –––––––––––– х 40, 

                Цi 

Ц е предложената цена на участника N; 

Цmin е най-ниската цена (в лева, без ДДС), предложена от участник цена в процедурата; 

Цi е предложената от участника (i) цена (в лева, без ДДС) . 

Максималната стойност на Ц е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена. 

Уточнение:  

1. При оценка на показател „Предлагана цена”, Комисията изчислява точките с точност до 

втория знак след десетичната запетая. Закръглявания се допускат до втория знак след 

десетичната запетая. 

Важно! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне 

на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 

58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

IV. Комплексната оценка (КО) 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = Т + Ц 

Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100 точки. 


