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МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и 

ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет:  

 

„Предоставяне на услуги в рамките на проект № ROBG-290 „Писмените 

съкровища на Долен Дунав“, със седем обособени позиции“ 

 

 

❖ Обособена позиция №1: Изработка на стратегия за развитие на “Писмените 

съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния 

туризъм” (включва и провеждане на две проучвания за мненията и 

предложенията на заинтересованите страни); 

❖ Обособена позиция №2: Провеждане на анализ и оценка на заинтересованите 

страни относно „Писмените съкровища на трансграничната дестинация по 

Долен Дунав за литературния туризъм“; 

❖ Обособена позиция №3: Изработка на средносрочен стратегически план за 

развитие на дейността на трансграничната мрежа на заинтересованите страни; 

❖ Обособена позиция №4: Изработка на 4 бр. месечни електронни бюлетини за 

развитие на дейността на трансграничната мрежа на заинтересованите страни; 

❖ Обособена позиция №5: Изработка на Маркетингова стратегия за международно 

популяризиране на новия имидж на „Писмените съкровища на трансграничната 

дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“. 

 

 

Изложената по-долу методика представлява съвкупност от правила, които целят да се 

определи начина, по който ще се извърши оценяване на офертите с цел обективен избор 

при оптимално съотношение качество – цена. Класирането на офертите се извършва в 

низходящ ред, въз основа на получената комплексна оценка, като на първо място се 

класира офертата с най-висока оценка.  

 

Критерий за оценка “Оптимално съотношение качество – цена”, където класирането на 

допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта 

“Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително 

определените показатели.  

 

В “Методиката за оценка на офертите” са конкретизирани и точно определени 

отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, 

както следва: 
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Показател – П 

(наименование) 

Относително тегло Максимално 

възможен брой 

точки 

Символично 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

Техническа оценка 

(П1) 

70 % (0,7) 100 Тт 

Предлагана цена 

(П2) 

30 % (0,3) 100 Тц 

 

 В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона 

№ 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от 

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. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател :  

 

I. Показател 1 – „Техническа оценка”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,70.  

 

Точките по приложения показател по отделните обособени позиции се изчислява по 

следния начин : 

 

❖ За Обособена позиция №1: Изработка на стратегия за развитие на “Писмените 

съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния 

туризъм” (включва и провеждане на две проучвания за мненията и 

предложенията на заинтересованите страни) 

 

Оценка Критерии за определяне на експертната оценка  

 

Максимален 

брой точки 

Тт1 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по изработка на стратегия в областта 

на туризма. 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

50 точки 
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доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация.  

За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

Тт2 

До 25 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по изработка на въпросници в 

областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация. 

25 точки 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

Тт3 

До 25 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по провеждане на проучване и анализ 

в областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

25 точки 
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доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация. 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

ОБЩО: Тт = Тт1+Тт2+Тт3 mах 100 

точки 

 

 

❖ За Обособена позиция №2: Провеждане на анализ и оценка на 

заинтересованите страни относно „Писмените съкровища на трансграничната 

дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ 

 

Оценка Критерии за определяне на експертната оценка  

 

Максимален 

брой точки 

Тт1 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по изработка на въпросници в 

областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация. 

50 точки 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

Тт2 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

50 точки 
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екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по провеждане на проучване и анализ 

в областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация. 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

ОБЩО: Тт = Тт1+Тт2 mах 100 

точки 

 

 

❖ За Обособена позиция №3: Изработка на средносрочен стратегически план за 

развитие на дейността на трансграничната мрежа на заинтересованите страни 

Оценка Критерии за определяне на експертната оценка  

 

Максимален 

брой точки 

Тт1 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по изработка на стратегически план в 

областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

50 точки 
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т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация.  

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

Тт2 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по провеждане на проучване и анализ 

в областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация. 

50 точки 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

ОБЩО: Тт = Тт1+Тт2 mах 100 

точки 

 

 

❖ За Обособена позиция №4: Изработка на 4 бр. месечни електронни бюлетини 

за развитие на дейността на трансграничната мрежа на заинтересованите страни 

Оценка Критерии за определяне на експертната оценка  

 

Максимален 

брой точки 

Тт1 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по изработка информационни / 

50 точки 
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рекламни материали в областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация.  

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

Тт2 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по провеждане на проучване и анализ 

в областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация. 

50 точки 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

ОБЩО: Тт = Тт1+Тт2 mах 100 

точки 
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❖ За Обособена позиция №5: Изработка на Маркетингова стратегия за 

международно популяризиране на новия имидж на „Писмените съкровища на 

трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ 

 

Оценка Критерии за определяне на експертната оценка  

 

Максимален 

брой точки 

Тт1 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по изработка на стратегия в областта 

на туризма. 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация.  

50 точки 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

Тт2 

До 50 точки За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят може да осигури в 

екипа си експерт, който има следния опит: 

− Участие в минимум една успешно изпълнена 

услуга по провеждане на проучване и анализ 

в областта на туризма 

Уточнение: Възложителят няма изискване дали 

минималния опит ще се покрие от някои от 

задължителните експерти по поръчката или от 

допълнителен експерт. 

Опитът следва да е посочен в приложените подробни 

автобиографии, като същият се доказва с документи, 

доказващи изпълнението на заложените минимални 

изисквания (напр. препоръки за добро изпълнение и 

50 точки 
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т.н.).  

Комисията за оценка на офертите си запазва правото 

да извършва насрещни проверки за достоверност на 

предоставената информация. 

 За целите на изпълнение на предмета на настоящата 

обособена позиция изпълнителят не може да осигури в 

екипа си експерт с посочения по-горе профил. 

0 точки 

ОБЩО: Тт = Тт1+Тт2 mах 100 

точки 

 

 

Показател 1 – „Техническа оценка“ с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,70  

 

Точките по първия показател на n-я участник за всяка една обособена позиция се 

получават по следната формула:  

 

П 1 = Т т х 0,70, където:  
 

➢ „0,70” е относителното тегло на показателя.  

 

II. Показател 2 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

 

Максималният брой точки по всяка обособена позиция получава офертата с 

предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят 

в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:  

                           

                        С min  

Т ц = 100 х -----------------, където:  

                          C n  
 

➢ „100” е максималните точки по показателя ;  

➢ „Cmin” е най-ниската предложена цена ;  

➢ „Cn ”е цената на n-я участник.  

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:  

 

П 2 = Т ц х 0,30, където:  
 

➢ „0,30” е относителното тегло на показателя.  
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Комплексната оценка /КО/ на всеки участник по всяка една обособена позиция се 

получава като сума от оценките на офертата по два показателя, изчислени по 

формулата:  

 

КО = П 1 + П 2  

 

Офертата по всяка обособена позиция получила най-висока комплексна оценка, се 

класира на първо място. 


