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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
I. В процедурата за избор на изпълнител с предмет: „Предоставяне на услуги 

по организацията и управлението на проект BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост 
за 50 безработни и неактивни лица в "Кремък" ЕООД“ по процедура за 
безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" по 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", съгласно чл. 
51 от ЗУСЕСИФ и чл. 3 от ПМС № 160/2016 г. за изпълнител ще бъде определен 
участникът, предложил икономически най-изгодната оферта по критерия 
„оптимално съотношение качество-цена“. Класирането на допуснатите до участие 
оферти ще се извърши на база на получената от всяка оферта “Комплексна оценка” 
(КО), която е сума от индивидуалните оценки по предварително определените 
показатели.  

Оценката ще бъде извършена въз основа на предложенията на кандидатите в 
техните оферти, по следните показатели: (i) начин и срок на изпълнение на 
услугата, (ii) организация и професионална компетентност на персонала, на 
който е възложено изпълнението на услугата и (iii) предложена цена, като 
показателите за оценяване и съответните им относителни тегла в комплексната 
оценка (КО) са следните: 

 

Показател – П 
(наименование) 

Относите
лно тегло 

в КО 

Максимал
но 

възможен 
брой точки 

Символно 
обозначен

ие 
(точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Начин и срок на изпълнение на 
услугата (оценка по НСИ) 

40% (0,4) 40 ТОНСИ 

2. Организация и професионална 
компетентност на персонала, на който е 
възложено изпълнението на услугата 
(оценка по ОПКП)  

40% (0,4) 40 Тоопкп 

3. Предложена цена (финансова оценка - 
ФО) 

20% (0,2) 40 ТФО 

 
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона 
№ 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от 
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комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният 
брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното 
обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател. 

 
ІІ. Указания за определяне на оценката по всеки показател и комплексната 

оценка 
 
1. Показател 1 „Начин и срок на изпълнение на услугата“ (оценка по начин и 

срок на изпълнение - ОНСИ): максимален брой точки 40 и относително тегло в 
комплексната оценка 40% (0,4).  

 
Подпоказателите за оценка по този показател, залегнали в таблица 1 по-долу, се 

отнасят до съдържанието на Техническото предложение на кандидата в частта му 
относно  начина и срока на изпълнение на услугата, описани под формата на 
предложени дейности за изпълнение на услугата, идентифициране и 
адресиране на рисковете и предпоставките за успешно изпълнение на 
дейностите, изложени в част А на Приложение № 1 към офертата на кандидата. 

 
Таблица 1 

№ Под-показатели за оценка Брой точки 
1.1 Предложени дейности и срокове за изпълнението на 

услугата 
Макс. 5 х 5 

1.2 Идентифициране и адресиране на рисковете и 
предпоставките за успешно изпълнение на дейностите 

Макс. 5 х 3 

 ОБЩО Макс. 40 т. 
 

Метод на оценяване по показателя: 
1. За оценка по всеки подпоказател се използва 4-степенна скала от 0 до 5 точки, 
като всяка отделна оценка има следното значение: 
• оценка 5 точки – детайлно и обосновано предложение, което изцяло и напълно 

отговаря на съответния подпоказател, на изискванията на възложителя и на 
спецификата на конкретния проект; 

• оценка 3 точки – предложение, което отговаря на съответния подпоказател, 
но има известни пропуски и/или е недостатъчно обосновано,  и/или има 
несъществени несъответствия с изискванията на възложителя и/или 
спецификата на конкретния проект; 

• оценка 1 точки – предложения, които имат съществени непълноти в 
съдържанието и/или обосновките и/или  които в преобладаваща степен не 
отговарят на съответния подпоказател, на изискванията на възложителя 
и/или на спецификата на конкретния проект; 
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• оценка 0 точки – за предложения, които са неясни и/или изцяло не 
съответстват на съответния подпоказател, на изискванията на 
възложителя и на спецификата на конкретния проект. 

2. Точки „макс. 5 х 3“ / „макс. 5 х 5“ означава, че получената оценка (максимално 5 т.) 
се умножава по съответния множител (3, респ. 5) поради важността на съответния 
подпоказател за качеството на изпълнение на възложената услуга, като така се 
формира броят точки по подпоказателя. 

 
2. Показател 2 „Организация и професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ (оценка по 
организация и професионална компетентност на персонала - ООПКП): максимален 
брой точки 40 и относително тегло в комплексната оценка 40% (0,4) 

 
Подпоказателите за оценка на „Организация и професионална 

компетентност на персонала“, залегнали в таблица 2 по-долу, се отнасят до 
съдържанието на Техническото предложение на кандидата, в частта му относно 
организацията на работа и професионалната компетентност на персонала, който ще 
бъде ангажиран с изпълнението на услугата, посочени в част Б от Приложение № 1 
към офертата на кандидата.  

Забележка: в скоби (..) е показан максималния брой точки по съответния 
показател/подпоказател. 

Таблица 2 
№ Под-показатели за оценка Брой точки 
2.1 Организация на работа (10) 
2.1.1 Предложена организация на работа и разпределение на 

задачите и отговорностите между експертите в рамките на 
Екипа за управление на проекта, вкл.  взаимоотношения с 
Ръководителя на проекта и бенефициента. 

Макс. 5 х 2 

2.2. Професионална компетентност на предложения 
персонал (оценяват се образованието и специфичния 
професионален опит на предложените експерти поотделно 
за всяка експерта позиция) 

(30) 

2.2.1 Експерт по работа с целевите групи и проектна 
отчетност 

(10) 

2.2.1.1 Образование (5) 
 - Висше образование, образователна степен – магистър 

или бакалавър (или еквивалентна образователна 
степен, придобита в чужбина) по психология или 
социология, или еквивалентно 

5 

 - Висше образование, образователна степен – 
бакалавър (или еквивалентна образователна степен, 

3 
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придобита в чужбина) по икономика, администрация 
и управление, право, или еквивалентно 

 - Висше образование, образователна степен – 
бакалавър или магистър (или еквивалентна 
образователна степен, придобита в чужбина) извън 
психология, социология, икономика, администрация 
и управление, право, или еквивалентни 

1 

 - Образование с по-ниска образователна степен от 
бакалавър или магистър 

0 

2.2.1.2 Специфичен професионален опит: експертът има поне 5-
годишен опит в управление (подпомагане на изпълнението 
и отчитането) на проекти, финансирани с безвъзмездна 
финансова помощ 

(5) 

 - Експертът има повече от 5 години специфичен опит 5 
 - Експертът има специфичен опит от 3 до 5 години 3 
 - Експертът има по-малко от 3 години специфичен 

опит 
1 

 - Експертът няма специфичен опит 0 
2.2.2 Експерт по правни въпроси и процедури за избор на 

изпълнители  
(10) 

2.2.2.1 Образование (5) 
 - Висше образование по право 5 
 - Друго висше образование, образователна степен – 

бакалавър или магистър 
2 

 - Без висше образование 0 
2.2.2.2 Специфичен професионален опит: опит в прилагането на  

ЗОП и/или националната нормативна уредба за избор на 
изпълнител по проекти на бенефициенти на безвъзмездна 
финансова помощ 

(5) 

 - Експертът има повече от 5 години специфичен опит 5 
 - Експертът има специфичен опит от 3 до 5 години 3 
 - Експертът има по-малко от 3 години специфичен 

опит 
1 

 - Експертът няма специфичен опит 0 
2.2.3 Експерт по финансово управление на проекта (10) 
 Образование (5) 
 - Висше икономическо образование, образователна 

степен бакалавър или магистър, специалност 
финанси или счетоводство и контрол, или 
еквивалентно 

5 
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 - Висше икономическо образование, образователна 
степен бакалавър или магистър, друга икономическа 
специалност извън финанси или счетоводство и 
контрол 

3 

 - Висше образование, образователна степен бакалавър 
или магистър, извън икономическо такова 

1 

 - Без висше образование 0 
 Специфичен професионален опит: опит във финансово 

управление, изготвяне на финансови отчети и/или 
финансов одит на проекти на бенефициенти на 
безвъзмездна финансова помощ 

(5) 

 - Експертът има повече от 5 години специфичен опит 5 
 - Експертът има специфичен опит от 3 до 5 години 3 
 - Експертът има по-малко от 3 години специфичен 

опит 
1 

 - Експертът няма специфичен опит 0 
 ОБЩО 40 точки 

 
Метод на оценяване по показателя: 
1. За оценка по първия подпоказател „Организация на работа“ се използва 4-степенна 
скала от 0 до 5 точки, като всяка отделна оценка има следното значение: 
• оценка 5 точки – детайлно и обосновано предложение, което изцяло и напълно 

отговаря на подпоказателя, на изискванията на възложителя и на 
спецификата на конкретния проекта; 

• оценка 3 точки – предложение, което във висока степен отговаря на 
подпоказателя, но има известни непълнотив съдържанието и/или е 
недостатъчно обосновано,  и/или има несъществени несъответствия с 
изискванията на възложителя и/или спецификата на конкретния проект; 

• оценка 1 точки – предложения, които имат съществени непълноти в 
съдържанието и/или обосновките, и/или  които в преобладаваща степен не 
отговаря на съответния подпоказателя, на изискванията на възложителя 
и/или на спецификата на конкретния проект; 

• оценка 0 точки – за предложения, които са неясни и/или изцяло не 
съответстват на подпоказател, на изискванията на възложителя и на 
спецификата на конкретния проект. 

2. Оценката по втория подпоказател „Професионална компетентност на 
предложения персонал“ се извършва, като за всеки от тримата предложени членове 
на екипа се оценяват по включената в таблицата скала тяхното образование и 
специфичен професионален опит, свързани с предмета на услугата.  
Забележка: Релевантното на изискванията образование и специфичен 
професионален опит на предложените експерти се посочва в автобиография (в 
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европейски формат), като се доказва със заверени от кандидата копие от диплом за 
съответната образователна степен на експерта, както и копия от документи, 
установяващи съответния специфичен опит (копия от трудова книжка или трудов 
договор, копие от граждански договор, длъжностна характеристика или 
референция/декларация от работодател,  възложител или от самия експрет за 
обхвата на изпълняваната работа и/или др. под. документи, от които са видни 
предмета и продължителността на изпълняваната функция/работа). Кандидатът 
следва да установи съществуващо правоотношение с предложения експерт, по 
силата на което кандидатът има право да включи експерта в предложения екип за 
изпълнението на услугата (трудов/граждански договор между кандидата и 
експерта, декларация за ангажимент от експерта, и/или др. подобни). 
3. Точки „Макс. 5 х 2“ означава, че първоначално получената оценка (максимално 5 т.) 
се умножава по множителя 2 поради важността на съответния подпоказател за 
качественото изпълнение на възложената услуга, като така се формира общият 
брой точки по подпоказателя. 

 
3. Показател 3 „Предложена цена“ (финансова оценка - ФО): максимален 

брой точки 40 и относително тегло в комплексната оценка 20% (0,2). 
Финансовата оценка (ФО) се определя по следния начин: 
 участникът, предложил най-ниска цена, получава финансова оценка 40; 
 финансовите  оценки на всички останали участници се изчисляват по 

формулата: финансова оценка (ФО) = (минималната предложена цена / цената, 
предложена от участника)*40, където „минималната предложена цена” е най-ниската 
предложена цена от участник, допуснат до класиране; „цената, предложена от 
участника” е цената, предложена от конкретен участник за цялостно изпълнение на 
настоящата задача (в лева, без ДДС).  

 
4. Комплексната оценка (КО) за определяне на икономически най-

изгодната оферта по критерия „оптимално съотношение качество-цена“ 
представлява съвкупност от относителната тежест на оценките по начин и срок на 
изпълнение, организация и професионална компетентност на персонала и 
финансовата оценка на всеки кандидат. 

Относителните тежести на оценките по трите показатели са, както следва: 
(ОНСИ)    = тежест 40 % 
(ООПКП) = тежест 40 % 
(ФО)   = тежест 20 % 
Комплексната оценка се определя по формулата: 
(КО) = (ОНСИ *0,4) + (ООПКП*0,4) + (ФО*0,2) 

На първо място се класира участника, чиято оферта има най-голям брой точки 
по комплексната оценка.  

Останалите оферти се класират в низходящ ред.  


