
ХII. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

1. Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. 

2. Комисията прилага методиката за оценка по отношение на офертите на 

участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник 

представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация или на действащото законодателство, се 

отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. 

3. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, 

се класира на първо място. 

4. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

- по-ниска предложена цена; 

- по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може 

да бъде получен за съответния показател). 

5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие изискванията на т. 4. 

 

Максималната Комплексна оценка (КО) е 100 точки. Участник, получил най-

висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно 

се приема записът с думи. 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

КО = ТП х 0,6 + Ц х 0,4, където 

ТП е показател „Качество” 

Ц е показател „Предложена цена” 

 

1) Начин за определяне на оценката по показател „ТП” – „Качество“ – 

максимален брой точки – 100 т. 

Оценката по показател „ТП” се изчислява като оценка на професионалната 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, („Ппк”) и 

предложените от участника мерки за осигуряване на качеството на използваните 

материали („Мк”) и представлява сбор от следните под-показатели: 

ТП = Ппк + Мк, съгласно таблицата с критерии за оценка по-долу, където: 

Ппк = Ппк1 + Ппк2 

Подпоказател: „Ппк1“ е оценка на професионалната компетентност, изразяваща се 

в общ професионален опит на предложените от участника ключови експерти; 



Подпоказател: „Ппк2” е оценка на професионалната компетентност, изразяваща се 

в специфичен професионален опит на предложените от участника ключови експерти. 

 

А) Подпоказател: „Професионална компетентност“ („Ппк“) – максимален брой 

точки – 60 т. 
Чрез под-показателя Ппк „Професионална компетентност на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката“ се оценява професионалната компетентност 

на всеки от четиримата ключови експерти, които следва да бъдат предложени от участника 

в съответствие с изискванията на Техническите спецификации, а именно:  

 Ключов експерт № 1 - „Ръководител на строителния обект“ (Е1) – да притежава 

висше образование, с придобита професионална квалификация „Строителен инженер”, 

„Инженер” или „Архитект” или еквивалентна; 

 Ключов експерт № 2 – „Технически ръководител” (Е2) – да притежава минимум 

средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 

квалификация по специалност в област „Архитектура и „Строителство” или „Техника” 

съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение към Закона за 

професионалното обучение и образование или еквивалентна професия/професионална 

квалификация, придобита в чужбина или в България преди влизане в сила на Закона за 

професионалното обучение и образование (средно специално образование); 

 Ключов експерт № 3 – „Ръководител на дейности „Паркоустрояване” и 

„Озеленяване” (Е3) - да притежава минимум средно образование с придобита професия 

по специалност в професионално направление на „Озеленяване и цветарство” съгласно 

Списъка на професиите за професионално образование и обучение към Закона за 

професионалното обучение и образование или еквивалентна професия/професионална 

квалификация, придобита в чужбина или в България преди влизане в сила на Закона за 

професионалното обучение и образование (средно специално образование); 

 Ключов експерт № 4 – „Координатор по безопасност и здраве“ (Е4) - да 

притежава минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и с придобита 

професионална квалификация по специалност в област „Архитектура и „Строителство” 

или „Техника” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение 

към Закона за професионалното обучение и образование или еквивалентна 

професия/професионална квалификация, придобита в чужбина или в България преди 

влизане в сила на Закона за професионалното обучение и образование (средно специално 

образование), да отговаря на  изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, със завършен курс за Координатор по безопасност и 

здраве или еквивалент; 

 Ключов експерт № 5 - „Отговорник по качеството” (Е5) – да притежава 

минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита 

професионална квалификация по специалност в област „Архитектура и „Строителство” 

или „Техника” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение 

към Закона за професионалното обучение и образование или еквивалентна 

професия/професионална квалификация или еквивалентна професия/професионална 

квалификация, придобита в чужбина или в България преди влизане в сила на Закона за 

професионалното обучение и образование (средно специално образование), да притежава 

професионална компетентност по смисъла на т.41 от §2 на ДР от ЗОП в областта на 



контрол върху качеството на вложените строителни продукти; да притежаващ  

удостоверение / сертификат за контрол на качеството или еквивалентен документ. 

 Поставените изисквания за степен на образование са минимални. Участниците 

могат да предложат екип от технически лица с по-висока степен на образование в 

съответно релевантни професионални направления от области на висшето образование 

съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 

направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. За релевантни 

професионални направления за ключови експерти № 2, 4 и 5 ще се приемат тези, в които 

се придобива квалификация „строителен инженер”, „инженер” или „архитект”, а за 

ключов експерт № 3 – професионално направление Архитектура, строителство и 

геодезия” или „Растениевъдство” или „Горско стопанство”. В този случай, за целите на 

оценката, във формулата ще се вземе предвид декларирания и удостоверен общ 

професионален опит по съответната специалност в релевантното професионално 

направление, на висшето образование. 

 

По смисъла на параграф 2, т. 41 от ЗОП „професионална компетентност” е наличието 

на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, 

усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на 

трудови, служебни или граждански правоотношения“. 

Предвид това, подпоказателят „Ппк“ по настоящата процедура се основава върху 

обективната оценка за: Наличието на професионални умения, усвоени в процеса на 

упражняване на определена длъжност или позиция (общ и специфичен 

професионален опит на експерта), изразяващи се в обща продължителност на 

професионалния опит (общ професионален опит) и брой изпълнени от експерта 

дейности, сходни с предмета на процедурата(специфичен професионален опит). 

 

„Ппк1“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в общ 

професионален опит на предложените от участника ключови експерти за позиции 

„Ръководител на строителния обект“, „Технически ръководител” и „Ръководител на 

дейности „Паркоустрояване” и „Озеленяване””. 

Ппк1 = Е1 + Е2 + Е3: 
Е1-Е3 са индивидуалните оценки на професионалната компетентност на съответните 

експерти, изразяваща се в продължителност на общия професионален опит на тримата 

ключови експерти, предложени от участника в съответствие с изискванията на 

Техническите спецификации. 

Максимален брой точки по под-показател „Ппк1” – 15 точки; 

 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 1 „Ръководител на строителния 

обект“. 

Брой точки: 

1. Участникът предлага ключов експерт № 

1 „Ръководител на строителния обект“, 

който: 

1 т. 



  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална квалификация, до 3 

години, включително; 

2. Участникът предлага ключов експерт № 

1 „Ръководител на строителния обект “, 

който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална квалификация, над 

3 години до 5 години, включително; 

3 т. 

3. Участникът предлага ключов експерт № 

1 „Ръководител на строителния обект “, 

който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобита изискуемата 

професионална квалификация, над 

5 години; 

5 т. 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 2 „Технически ръководител” 

Брой точки: 

1. Участникът предлага ключов експерт № 

2 „Технически ръководител” който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

образование, до 2 години 

включително; 

1 т. 

2. Участникът предлага ключов експерт № 

2 „Технически ръководител” който: 

 притежава общ притежава общ опит 

по специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

3 т. 



образование, над 2 години до 3 

години включително; 

3. Участникът предлага ключов експерт № 

2 „Технически ръководител” който: 

  притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 3 години; 

5 т. 

Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта общ 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 3 – „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””. 

Брой точки: 

1. Участникът предлага ключов експерт № 

3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””., 

който:  

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

образование, до 3 години, 

включително;  

1 т. 

2. Участникът предлага ключов експерт № 

3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””. , 

който: 

 притежава общ опит по 

специалността, по която е 

придобито средното/висшето 

образование, над 3 години до 5 

години, включително; 

3 т. 

3. Участникът предлага ключов експерт № 

3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””, 

който: 

 притежава общ опит по 

специалността , по която е 

придобито средното/висшето 

5 т. 



образование, над 5 години; 

ПКпк1 Общ брой точки за Ппк1 Е1 + Е2 + Е3 =  

 

Забележка: 

За опит над определен брой години се счита такъв, който превишава с минимум един 

ден опита на експерта, трансформиран в месеци и изчислен към датата на подаване на 

офертата. 

 

„Ппк2“ – оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в 

специфичен професионален опит на всеки от предложените от участника ключови 

експерти; 

Ппк2 = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5: 
Е1-Е5 са индивидуалните оценки на професионалната компетентност на съответните 

експерти, изразяваща се в брой изпълнени дейности, релевантни към специфичния опит на 

експертите, предложени от участника в съответствие с изискванията на Техническите 

спецификации. 

 

Максимален брой точки по Ппк2 – 45 точки. 

 

Е1 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта специфичен 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 1 „Ръководител на строителния 

обект“. 

Брой точки: 

1. Участникът предлага ключов експерт № 

1 „Ръководител на строителния обект“, 

който: 

 има опит на 

управленска/координираща позиция 

при строителство и/или 

реконструкция на 1 (един) 

строителен обект (изпълнен и приет), 

за строителство, сходно с предмета 

на настоящата поръчка; 

3 т. 

2. Участникът предлага ключов експерт № 

1 „Ръководител на строителния обект“, 

който: 

 има опит на 

управленска/координираща позиция 

при строителство и/или 

реконструкция на 2 (два) 

6 т. 



строителни обекта (изпълнени и 

приети), за строителство, сходно с 

предмета на настоящата поръчка; 

3. Участникът предлага ключов експерт № 

1 „Ръководител на строителния обект“, 

който: 

 опит на управленска/координираща 

позиция при строителство и/или 

реконструкция на 3 (три) или 

повече строителни обекта 

(изпълнени и приети), за 

строителство, сходно с предмета на 

настоящата поръчка. 

9 т. 

Е2 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта специфичен 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 2 „Технически ръководител” 

Брой точки: 

1. Участникът предлага ключов експерт № 

2 „Технически ръководител” който: 

 има опит при строителството на 1 

(един) строителен обект, сходен с  

предмета  на обществената поръчка; 

3 т. 

2. Участникът предлага ключов експерт № 

2 „Технически ръководител” който: 

 има опит при строителството на 2 

(два) строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената поръчка; 

6 т. 

3. Участникът предлага ключов експерт № 

2 „Технически ръководител” който: 

 има опит при строителството на 3 

(три) или повече строителни обекта, 

сходни с  предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. 



Е3 „Оценка на професионалната 

компетентност“, в частта специфичен 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 3 – „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””  

Брой точки: 

1. Участникът предлага ключов експерт № 

3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””, 

който:  

 има опит при строителството на 1 

(един) строителен обект, сходен с  

предмета  на обществената поръчка; 

3 т. 

2. Участникът предлага ключов експерт № 

3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване””, 

който:  

 има опит при строителството на 2 

(два) строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената поръчка; 

6 т. 

3. Участникът предлага ключов експерт № 

3 „Ръководител на дейности 

„Паркоустрояване” и „Озеленяване”” , 

който:  

 има опит при строителството на 3 

(три) или повече строителни обекта, 

сходни с предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. 

Е4 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта специфичен 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 4 – „Координатор по безопасност и 

здраве“ 

Брой точки; 

1. Участникът предлага ключов експерт  № 

4 „Координатор по безопасност и здраве“, 

който: 

 има опит при строителството на 1 

(един) строителен обект, сходен с  

предмета на обществената поръчка; 

3 т. 



2. Участникът предлага ключов експерт  № 

4 „Координатор по безопасност и здраве“, 

който: 

 има опит при строителството на 2 

(два) строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената поръчка; 

6 т. 

3. Участникът предлага ключов експерт  № 

4 „Координатор по безопасност и здраве“, 

който: 

 има опит при строителството на 3 

(три) или повече строителни обекта, 

сходни с  предмета на обществената 

поръчка. 

9 т. 

Е5 „Оценка на професионалната 

компетентност“ в частта специфичен 

професионален опит на Ключов експерт 

№ 5 – „Отговорник по качеството” 

Брой точки; 

1. Участникът предлага ключов експерт №  

5 „Отговорник по качеството”, който: 

 има опит при строителството на 1 

(един) обект, сходен с предмета  на 

обществената поръчка; 

3 т. 

2. Участникът предлага ключов експерт № 

5 „Отговорник по качеството”, който: 

 има опит при строителството на 2 

(два) строителни обекта, сходни с  

предмета на обществената поръчка; 

6 т. 

3. Участникът предлага ключов експерт № 

5 „Отговорник по качеството”, който: 

 има опит при строителството на 3 

(три) или повече строителни обекта, 

сходни с предмета  на обществената 

поръчка. 

9 т. 

ПКпк2 Общ брой точки за ПКпк2 Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 = 

 

Забележки: 

Под „строителство на строителни обекти, сходни с предмета на 

обществената поръчка”, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на 



обществени публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на 

пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/ или паркове. 

* Професионалната компетентност на експертите се посочва в техническото 

предложение, като: 

- по отношение на образованието се посочва номер на диплома, дата на издаване, 

сериен номер и учебно заведение, придобитата специалност и образователно –

квалификационна степен; 

- по отношение на общия опит се посочва: наименование на 

работодателя/възложителя на услугата (в случай на друго правоотношение, извън 

трудово), лице за контакт с телефон, електронна поща и длъжност, период на заетост с 

посочване на конкретни дати, заемана длъжност/позиция и основни функции; 

- по отношение на специфичния опит се посочва: наименование на възложителя на 

услугата  с лице за контакт с телефон, електронна поща и длъжност, период на заетост с 

посочване на конкретни дати, заемана позиция и основни функции/ извършени дейности; 

За професионалната компетентност на експертите, подлежаща на оценка, 

участниците представят документи, удостоверяващи съответния опит 

(трудови/служебни/осигурителни книжки, референции, длъжностни характеристики, 

трудови/граждански договори, служебни бележки и други документи). 
В случай че предложен от участник експерт не притежава професионална 

компетентност, изразяваща се в общ и/или специфичен професионален опит, която да 

попада в някоя от скалите за оценка от настоящата методика, участникът подлежи на 

отстраняване на основание чл. 107, т. 1 във връзка с т. 2, буква „а“ от Закона за 

обществените поръчки. 

 

Б) Под-показател: Мк „Мерки за осигуряване на качеството на използваните 

материали” – максимален брой точки – 40 т. 

 

№ Под-показател: „Мерки за осигуряване на качеството на 

използваните материали” 

Брой точки 

1. В предложението на участника са налице следните 

компоненти: 

 Описание на видовете и характеристиките на 

основните строителни материали, които ще се използват за 

изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното 

съответствие с технически норми и стандарти за постигане на 

висококачествено изпълнение на поръчката. 

 План за използването на основните строителни 

материали. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на 

строителните материали, които ще се използват на обекта, 

като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване 

и влошаване на качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите 

40 т. 



строителни материали, която да гарантира своевременната и 

съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при 

обективна необходимост с цел запазване на интересите на 

Възложителя и постигане на необходимото качество. 

2. В предложението на участника са налице 4 (четири) от  

следните компонента: 

 Описание на видовете и характеристиките на 

основните строителни материали, които ще се използват за 

изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното 

съответствие с технически норми и стандарти за постигане на 

висококачествено изпълнение на поръчката. 

 План за използването на основните строителни 

материали. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на 

строителните материали, които ще се използват на обекта, 

като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване 

и влошаване на качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите 

строителни материали, която да гарантира своевременната и 

съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при 

обективна необходимост с цел запазване на интересите на 

Възложителя и постигане на необходимото качество. 

30 т. 

3. В предложението на участника са налице 3 (три) от следните 

компонента: 

 Описание на видовете и характеристиките на 

основните строителни материали, които ще се използват за 

изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното 

съответствие с технически норми и стандарти за постигане на 

висококачествено изпълнение на поръчката. 

 План за използването на основните строителни 

материали. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на 

строителните материали, които ще се използват на обекта, 

като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване 

20 т. 



и влошаване на качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите 

строителни материали, която да гарантира своевременната и 

съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при 

обективна необходимост с цел запазване на интересите на 

Възложителя и постигане на необходимото качество. 

4. В предложението на участника са налице 2 (два) от следните 

компонента: 

 Описание на видовете и характеристиките на 

основните строителни материали, които ще се използват за 

изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното 

съответствие с технически норми и стандарти за постигане на 

висококачествено изпълнение на поръчката. 

 План за използването на основните строителни 

материали. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на 

строителните материали, които ще се използват на обекта, 

като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване 

и влошаване на качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите 

строителни материали, която да гарантира своевременната и 

съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при 

обективна необходимост с цел запазване на интересите на 

Възложителя и постигане на необходимото качество. 

10 т. 

5. В предложението на участника е налице 1 (един) от следните 

компонента: 

 Описание на видовете и характеристиките на 

основните строителни материали, които ще се използват за 

изпълнението на всеки отделен вид СМР и тяхното 

съответствие с технически норми и стандарти за постигане на 

висококачествено изпълнение на поръчката. 

 План за използването на основните строителни 

материали. 

 Конкретни мерки за избор, складиране и влагане на 

строителните материали, които ще се използват на обекта, 

1 т. 



като мерките гарантират високо качество на използваните 

материали и минимизиране на риска от повреждане, погиване 

и влошаване на качеството на материалите. 

 Система за контрол на качеството на влаганите 

строителни материали, която да гарантира своевременната и 

съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 

материали при установяване на несъответствие. 

 Система за контролирана замяна на материали при 

обективна необходимост с цел запазване на интересите на 

Възложителя и постигане на необходимото качество. 

 

Забележка: 
Участник, който не е представил нито един от компонентите по Подпоказател: 

„Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали”, ще бъде предложен за 

отстраняване. 

Участниците следва да представят описание на компонентите, което да е 

конкретно насочено към предмета на поръчката и да бъде обвързано с работната 

програма на строителството и с Техническите спецификации от настоящата 

Документация. 

За присъждане на съответния брой точки по Подпоказател Мк „Мерки за 

осигуряване на качеството на използваните материали” ще се отчита наличие на 

съответния надграждащ компонент, което не е формално. Под „формално” ще се 

разбира предложение по съответния компонент, което не е насочено/съобразено 

конкретно с предмета на поръчката и/или не е обосновано по какъв начин 

включването му ще допринесе за повишаване качеството на изпълнението и/или 

описанието се ограничава до просто изброяване на етапа/дейността, 

последователността, системите, мерките и/или други факти, без да са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на същността на 

съответния компонент. 

 

2) Начин за определяне на оценката по показател „Ц” - „Ценово предложение 

за изпълнение на поръчката“ – максимален брой точки – 100 т. 

Показател „Ц” се определя на база предложената от участник крайна цена за 

изпълнение на поръчка. Изчислява се по следната формула: 

Ц = Цmin/Цi x 100, където 

Цmin е най-ниската предложената цена за изпълнението на поръчката; 

Цi е предложената цена на съответния участник. 

 

Забележка: предложение с най-ниска цена за изпълнение на поръчката получава 

максимален брой точки – 100 т. 

 


