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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БО – 

РСУО – РЕГИОН БОТЕВГРАД“ ВЪВ ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ 

 

 

1. Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния 

критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 

основа на цената, както и както и на показател, включващ организацията и 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката. 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата. 

 

2. Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

 

Оценките по цената и показателя, включващ професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на проектирането и упражняването на авторския надзор по 

време на строителството се представят в числово изражение с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

3. Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: 

 

КО = 0,7 х П1 + 0,3 х П2, 

 

където: 

 

 П1 е показател „Организация и професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката“ – максимален брой точки 100 

 П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ – максимален 

брой точки 100. 

 

 

4. Начин за определяне на оценката по показател П1 „Организация и професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ 

Организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

проектирането и авторския надзор, ще окаже съществено влияние върху реализацията на 

договора в частта му изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор. 

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представеното от всеки участник 
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техническо предложение. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на 

другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата 

спецификация и приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти, на изискванията на „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ и са съобразени с предмета на поръчката. 

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“ и приложенията към нея, действащото 

законодателство, приложимо към предмета на обществената поръчка, съществуващите 

технически изисквания и стандарти, изискванията на „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ следва да се разбират като 

предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП. Точките по показател П1 ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя 

– оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. 

Оценка по Показател П1 „Организация и професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката“ е с максимална стойност – 100 точки и с 

тежест в комплексната оценка 70 %. 

Указания за разработване на частта „Организация и професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“, която следва да съдържа 

всеки един от следните компоненти 

В тази част от предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да 

направи предложение: 

А) Описание на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на услугите 

– в тази част от техническото предложение участниците следва да направят предложение 

за организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на услугите - изготвяне 

на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор. Тази част от техническото 

предложение на участниците трябва да представя разпределение на задачите и  

отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените в рамките на 

обществената поръчка дейности и резултата от работата на всеки, предложен от 

участника експерт. В тази част участниците, следва да представят и обема и 

съдържанието на инвестиционните проекти по всички части. Предимство в офертите ще се 

счита предложение на допълнителни експерти, извън посочените в настоящата методика 

като изискванията по-горе относно представяне на предложение за изпълнение на 

работите/действията от страна на тези експерти (разпределението на задачите и 

отговорностите им) важи и за тях. За предимство ще се счита и наличието на система за 

вътрешен контрол.  

Б) Описание на професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на услугите – в тази част от техническото предложение, участниците следва 
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да представят общ професионален опит и специфичен опит на следните експерти като 

минимум: 

 

- Проектант по част „Геодезическа“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „Технологична“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „Архитектурна“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „Конструктивна“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „Електро“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „ВиК“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „Енергийна ефективност” или еквивалент 

 

- Проектант по част „Пътна“ или еквивалент 

 

- Проектант по част „Пожарна безопасност” или еквивалент 

 

- Проектант по част „ПБЗ“ или еквивалент 

- Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство” или еквивалент 

 

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Липсва частта „Организация и професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката“ или някоя от двете й съставни части от 

предложението за изпълнение на поръчката; 

 Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени 

по-горе; 

 Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя или 

технически спецификации; 

 Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

 

Метод на формиране на оценката: 

оценка 100 точки – за предложения, за които е предложена организация за изпълнение на 
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отделните действия, необходими за осъществяване на проектирането и авторския надзор, 

представено е предложение относно разпределението на задачите и отговорностите, както и 

резултатите от дейността на всеки един от предлаганите от участника експерти във връзка с 

изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор. Оценката се присъжда за 

предложения, които отговарят кумулативно на поставените изисквания, (т.е. следва да са 

изпълнени едновременно двете номерирани по-долу условия): 

1) Предложени са трима или повече допълнителни експерти, като условие за този брой 

точки е техните функции и отговорности да не се препокриват с тези, посочени по-горе в 

настоящата методика, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) 

да допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейността 

и е описана система за вътрешен контрол и  

2) Съдържат брой точки от I-ва скала (от 105 до 120 точки) съобразно посоченото по-долу в 

таблицата относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на проектирането и авторския надзор.  

Точки относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на проектирането и авторския надзор се присъждат по следния начин: 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Геодезическа“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Геодезическа“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор на 

обекти/ строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 
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Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 
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броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Технологична“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Технологична“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор на 

обекти/ строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 
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5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Архитектурна“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Архитектурна“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор на 

обекти/ строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 
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проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 
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максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Конструктивна“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Конструктивна“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор на 

обекти/ строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 
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4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Електро“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 
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- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Електро“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор на 

обекти/строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 
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2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „ВиК“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„ВиК“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор на 

обекти/строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 
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е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, 

който представлява 

съоръжения за третиране 

на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 
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нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Отопление, вентилация и 

климатизация“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Отопление, вентилация и климатизация“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или 

авторски надзор на обекти/строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, 

който представлява 

съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 
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5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Енергийна ефективност” или 

еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 
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- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Енергийна ефективност” или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски 

надзор на обекти/строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, 

който представлява 

съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 
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2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Пътна“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Пътна“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор на 

обекти/строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 
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на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на 

отпадъци над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 
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точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Пожарна безопасност” или 

еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Пожарна безопасност” или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски надзор 

на обекти/строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за 

обект/ строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за 

всеки обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален 

опит е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на 

броя на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, 

който представлява 

съоръжения за третиране 

на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1  4* 



    
 

Този документ е създаден в рамките на проект на „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ по договор № BG16M10P002-2.002-0016-C01 от 12.04.2018 г., който се 

осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.  

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „ПБЗ“ или еквивалент: 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

Проектант по част „ПБЗ“ или еквивалентна позиция в проектиране и/или авторски 

надзор на обекти/строежи: 
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за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 
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* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 

броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

- за общ професионален опит на Проектант по част „Паркоустройство и 

благоустройство” или еквивалент: 

 

до 3 години включително – 1 точка; 

над 3 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 10 години – 5 точки; 

 

- за специфичен професионален опит в участие в качеството си на Проектант по част 

„Паркоустройство и благоустройство” или еквивалентна позиция в проектиране и/или 

авторски надзор на обекти/строежи: 

за 1 обект/ строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на 

съоръжения за третиране на отпадъци – 1 точка; 

за 2 и над 2 обекти/строежи включително, които не са свързани с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци – 2 точки; 

Допълнително точки се присъждат на експерта за всеки обект/строеж, който е свързан с 

проектиране (ПИП или инвестиционен проект) и/или упражняване на авторски надзор за обект/ 

строеж, който представлява съоръжения за третиране на отпадъци – по една точка за всеки 

обект. 

Максималният брой точки, които се присъждат на експерта за специфичен професионален опит 

е 5 точки. В таблицата посочена по-долу е дадено разяснение за начина на присъждане на броя 

на точките за специфичен професионален опит: 

 

 

5 0 5*** 

5 0 6 
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Брой 

точки 

Брой на обектите/ строежите, които не са 

свързани с проектиране и/или упражняване на 

авторски надзор на съоръжения за третиране 

на отпадъци 

Брой на обект/ строеж, който 

представлява съоръжения за 

третиране на отпадъци 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4* 

5 1 5 

5 1 6 

2 2 или повече 0 

3 2 или повече 1 

4 2 или повече 2 

5 2 или повече 3** 

5 2 или повече 4 

5 2 или повече 5 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

4 0 4 

5 0 5*** 

5 0 6 

 

* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване 

на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства броя на 

обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 4, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки 

** При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране 

и/или упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и 

нараства броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци 

над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

*** При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързан с проектиране и/или 

упражняване на авторски надзор на съоръжения за третиране на отпадъци, колкото и нараства 
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броя на обектите/строежите, които представляват съоръжения за третиране на отпадъци над 5, 

максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки. 

 

ВАЖНО! Под общ професионален опит на експерт следва да се разбира общ трудов и/или 

осигурителен стаж в областта на проектирането и/или авторския надзор и/или научна 

и/или преподавателска дейност в областта на проектирането или авторския надзор. 

За всеки от експертите следва да се има предвид сбора от точките за общ професионален 

опит и специфичен професионален опит за проектиране и/или авторски надзор на 

обекта/строежи. 

В зависимост от получените точки относно професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката за целите на общата оценка на частта –

„Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката“ следва да се ползва следната таблица: 

 

 

I-ва скала II-ра скала III-ра скала 

от До от До от до 

105 точки 120 точки 75 точки 104 точки 12 точки 74 точки 

 

Оценка 50 точки – за предложения, за които е предложена организация за изпълнение на 

отделните действия, необходими за осъществяване на проектирането и авторския надзор и е 

представено предложение относно разпределението на задачите и отговорностите, както и 

резултатите от дейността на всеки един от предлаганите от участника експерти, във връзка с 

изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор. Оценката се присъжда за 

предложения, за които е установено наличието на  поне едно от двете номерирани по-долу 

условия: 

 
1) За предложението се установи, че са предложени от един до двама допълнителни 

експерти като условие за този брой точки е техните функции и отговорности да не се 

препокриват с тези, посочени по-горе в настоящата методика, а също така тези експерти (чрез 

определените им задачи и отговорности) да допълват и допринасят за качествено постигане на 

резултатите от изпълнението на дейността и е описана система за вътрешен контрол  и/или 

2) Съдържат брой точки от посочени във втората скала от таблицата, разписана по-горе (II-

ра скала - от 75 до 104 точки) относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението и 

оценка 20 точка – за предложения, за които е предложена организация за изпълнение на 

отделните действия, необходими за осъществяване на проектирането и авторския надзор и е 

представено предложение относно разпределението на задачите и отговорностите, както и 

резултатите от дейността на всеки един от предлаганите от участника експерти, във връзка с 

изпълнението на дейностите по проектиране и авторски надзор. Оценката се присъжда за 

предложения, за които е установено наличието на поне едно от двете номерирани по-долу 
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условия:  

1) Оценката се поставя за предложения, за които се установи, че не са предложени 

допълнителни експерти (т.е. тази част от предложението съответства само на базовите 

изисквания, посочени по- горе в настоящата методика) или се установи, че функциите и 

отговорностите на всички от допълнително предложените експерти се препокриват с тези на 

експертите, посочени по-горе в настоящата методика и/или 

2) Съдържат брой точки от посочени в третата скала от таблицата, разписана по-горе (III-та 

скала - от 12 точки до 74 точки) относно професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението. 

Важно! Посочените показатели за оценка по критерий „Организация и професионална 

компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ се 

прилагат по начин, който да е по-благоприятен за всеки участник, когато могат 

едновременно да му се поставят 50 и 20 точки. 
 

 

Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката 

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в процедурата. 

 

Показател П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) – максимален брой 

точки 100 и с тежест в комплексната оценка – 30 %. 
 

Показател П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява 

по следната формула (мерната единица е български лева): 

 

 Предложена минимална обща цена в лева   

П2 = _______________________________________  * 100 

 Предложена обща цена от участника в лева   

 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 

предложение е 100 точки. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

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: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния 

текст. 


