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УТВЪРЖДАВАМ: 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ   

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, 

съгласно Заповед за делегиране на  

провомощия № РД09-2/ 06.01.2015 година  

и Заповед № РД09-905/18.11.2014 година 

на Министъра на културата 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  КОМПЛЕКСНАТА  

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Възложителят е определил като критерий за оценка на офертите – критерият 

„икономически най-изгодна оферта”.  

 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи 

Изпълнителят на обществената поръчка.  

 

Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена на 

база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира 

офертата с най-висока комплексна оценка. 

 

 

1. Критерий за оценка на офертите 

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. 

 

Комплексната оценка се изчислява по формулата: 

КО = П1  + П2  

 

2. Показатели за определяне на комплексната оценка на офертите 

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите, са: 

 

2.1. Показател „Стратегия на участника за изпълнение на поръчката“ (П1) – максимална 

стойност 60 т; 
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2.2 Показател „Предложена цена, в лева, без ДДС“ (П2) - максимална стойност 40 т; 

 

3. Указания за определяне на оценката по всеки показател 

3.1. Показател П1 - „Стратегия на участника за изпълнение на поръчката“ (П1) - 

максимална стойност 60 т. 

Оценката по Показател П1, ще се изчислява по следната формула:  

П1= К1+К2 

Където 

К1 – „Обхват и етапи на провеждане на проверките от екипа за проверка“ – максимална 

стойност 30 точки 

К2 -  „Организация на работата за извършване на проверка от екипа за проверка“ – 

максимална стойност 30 точки 

Показател  

Стратегия на участника  

Точки 

К1 Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за 

проверка, включващи: ясно и в пълен обхват представяне на 

всички дейности, които предвижда участникът при изпълнението на 

етапите от проверката (от подготовката до представянето на 

доклада, като резултат от проверката). План за изпълнение, 

включващ: разпределение на дейностите в зависимост от 

проверявания проект (меки мерки, инвестиционни дейности и 

интегрирани дейности); преглед на какви видове документи се 

предвижда; посещение на мястото на изпълнение на дейностите по 

проекта; яснота, детайлност и изчерпателност на графика за 

изпълнение на проверките; обоснованост и последователност на 

дейностите и етапите; посочване на други необходими действия, 

гарантиращи изпълнение на проверката на място. 

   До 30 т. 

Предложена е стратегия за изпълнение на поръчката, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя. в стратегията се съдържа 

следната информация: 

Концепция за всички етапи, необходими за извършване на проверката на 

място - подготовка, начало на проверката, провеждане, приключване и 

представяне на доклад. 

Направен е задълбочен анализ на поставените от възложителя основни 

цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени 

30 т. 



3 

 

конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката; 

представени са аргументи как предложените мерки и организация на 

работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. 

Детайлно описание на всички дейности, които ще бъдат извършени при 

изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на 

поставените от възложителя резултати, включително конкретни мерки, 

които ще бъдат предприети за реализиране на всяка дейност. 

Представени са поотделно етапите на проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка; 

Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и 

тяхната последователност; 

Организирането и провеждането на всяка проверка не е само 

декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието 

на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

Посочени са видове: документи, които ще бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на 

предложените дейности за изпълнение на поръчката; 

Представен е график на проверките, съгласно специфичните изисквания, 

заложени в Техническата спецификация по отношение на срокове за 

подготовка и провеждане на всяка проверка, обхващащ всички 

предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност; 

Представен е анализ на ключовите предпоставки за успешно изпълнение  

на поръчката и на евентуалните рискове, които могат да възникнат в 

процеса на изпълнение и биха повлияли за качественото и навременното 

изпълнение  на договора, както и възможните начини за тяхното 

преодоляване и минимизиране; 

Предложени са допълващи дейности за изпълнение на всички основни 

дейности, като предложените допълващи дейности са обосновани от 

гледна точка по-качествена реализация на всички основни дейности от 

техническа спецификация. 

Предложена е стратегия за изпълнение на поръчката, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя. В стратегията се съдържа 

следната информация: 

20 т. 
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- Концепция за всички етапи, необходими за извършване на 

проверката на място - подготовка, начало на проверката, провеждане, 

приключване и представяне на доклад. 

- Направен е задълбочен анализ на поставените от възложителя 

основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно 

разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на 

поръчката; представени са аргументи как предложените мерки и 

организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на 

поръчката; 

- Детайлно описание на всички дейности, които ще бъдат 

извършени при изпълнение предметa на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя резултати, включително 

конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка 

дейност. 

- Представени са поотделно етапите на проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка; 

- Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности 

и тяхната последователност; 

- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само 

декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието 

на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Посочени са видове документи, които ще бъдат проверени, като 

изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на 

предложените дейности за изпълнение на поръчката; 

- Представен е график на проверките, съгласно 

специфичните изисквания, заложени в Техническата спецификация по 

отношение на срокове за подготовка и провеждане на всяка проверка, 

обхващащ всички предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност; 

Предложена е стратегия за изпълнение на поръчката, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя. В стратегията се съдържа 

следната информация: 

Концепция за всички етапи, необходими за извършване на 

проверката на място - подготовка, начало на проверката, провеждане, 

приключване и представяне на доклад. 

- Направен е анализ на поставените от възложителя основни цели и 

очаквани резултати; 

- Предложено е описание на всички дейности, които ще бъдат 

извършени при изпълнение предмета на обществената поръчка за 

постигане на поставените от възложителя резултати, включително 

конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка 

дейност. 

- Представени са поотделно етапите на проверки, като са отчетени 

специфичните особености на съответната проверка;; 

- Посочени са видовете документи, които ще бъдат проверени; 
- Представен е график на проверките, съгласно специфичните 

10 т. 
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изисквания, заложени в Техническата спецификация по отношение на 

срокове за подготовка и провеждане на всяка проверка, обхващащ 

всички предложени дейности и в съответствие с определената 

последователност. 

  

К2 - Организация на работата за извършване на проверка от екипа, 

включително управление на процесите и вътрешен контрол: 

- разпределение на задачите и отговорностите в екипите  

- комуникация вътре в екипа и взаимодействие с участниците 

в проверката 

 

 

До 30 т. 

 

Представена се организация на работата за извършване на 

проверка, която съответства на изискванията на Техническата 

спецификация и Документацията на Възложителя, като се съдържа 

следната информация: 

Налице е структуриране на екипа по компетентност на отделните 

членове, експертно обезпечаване на предвидените дейности; 

отговорностите на експертите са обвързани с необходимата 

компетентност за изпълнението на всички задачи, поставени в 

Техническата спецификация; 

Представена е организацията на работата на екипа, която дава 

представа за подхода на участника за извършване на проверка, като е 

включено описание на задълженията и отговорностите на всеки от 

експертите, които ще бъдат включени (ключови и допълнителни), 

комуникацията вътре в екипа и взаимодействие с участниците в 

проверката. 

При организацията на проверките са отразени поотделно 

специфичните особености на проверките; 

Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде 

ангажиран в процеса на изпълнение на съответната дейност. Направено 

е предложение за начина на възлагане на работата на съответния експерт 

от ръководителя на екип и неговото отчитане пред ръководителя на 

екипа, включително са посочени механизми за комуникация и 

взаимодействие на съответния експерт с всяка от заинтересованите 

страни; 

Не се установяват вътрешни противоречия в предложената 

организация (подготовка) и логистика на проверките; 
Предвидени са мерки за вътрешен контрол на изпълнението и 

осигуряване на непрекъснатост на услугата. 

30 т. 

Представя се организация на работата за извършване на проверка 

за ПНК съответстваща на изискванията на Техническата 

спецификация и   Документацията на Възложителя, като се съдържа 

следната информация: 

- Налице е структуриране на екипа по компетентност на отделните 

членове и ясно определяне на отговорностите; 

- Представена е организацията на работата на екипа, която дава 

20т. 
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представа за подхода на участника за извършване на проверка, като е  

включено описание на задълженията и отговорностите на всеки от 

експертите, които ще бъдат включени (ключови и допълнителни), 

комуникацията вътре в екипа и взаимодействие с участниците в 

проверката. 

- При организацията на проверките са отразени поотделно 

специфичните особености на проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде 

ангажиран в процеса на изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената 

организация (подготовка) и логистика на проверките. 

Представя се организация на работата за извършване на проверка, 

съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и 

Документацията на Възложителя, като се съдържа следната 

информация: 

- Налице е структуриране на екипа по компетентност и ясно 

определяне 

на отговорностите; 

- Представена е организацията на работата на екипа, която дава 

представа за подхода на участника за извършване на проверка, както и 

времето през което всеки ключов експерт ще бъде ангажиран в процеса 

на изпълнение на съответната дейност; 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената 

организация (подготовка) и логистика на проверките. 

 

 

 

За целите на оценката на Показател 1, използваните в таблицата определения следва да 

се тълкуват, както следва: 

* „Ясно" - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва 

конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който съищят да бъде 

индивидуализиран сред останалите предвгфеии етапи/съответно остаиалите 

предвидеии видове дейности; 

**"Пълен обхват" — описанието, което обхваща цялостната дейност по всички 

етапи и видове дейности. 

Крайната оценка по Показател П1, както и по Показател П2, се формира, като сбора от 

индивидуалните оценки по съответния показател се раздели на броя на членовете на 

комисията. 

2.  Показател П2 - Предложена от участника цена - максимална стойност 40 т. 

Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците цена за 

изпълнение, по следната формула: П2 = (Цmin /Цn) х 40 

"Цmin" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата 

оферта и класиране;  
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"Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора; 

4. Определяне на комплексната оценка на офертата 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора 

на стойностите на показателите П1 и П2 и се изчислява по формулата: КО = П1+П2 

КО има максимална стойност 100 точки. 


