
 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

ВРАЦА, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА 

СЪВМЕСТИМОСТ В ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 105, Т. 1 ОТ 

ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

 

 Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „оптимално съотношение 

качество/цена” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на 

офертите: при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 

 

1. П1 - Обща оценка експерти - ООЕ – максимална оценка 45 точки. 

  Оценката по този показател се прави на база на подадените от участника 

експерти, които ще участват в изработването на поръчката и изискванията на 

възложителя съгласно документацията за участие. 

 

П1 - ООЕ = E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14+E15 = 

45 точки. 

П1 - ООЕ – „Обща оценка експерти“ се сформира от общата сума на 

отделните експерти, както следва: 

Експерти 

Макси-

мален 

брой 

точки 

• Експерт 1 – Ръководител екип. 

 

Професионална компетентност на ръководител на екип - максимален 

брой – 3 (три) точки. Ръководителят на екипа следва да притежава 

образователно-квалификационна степен „магистър” със специалност 

„Архитектура” или еквивалентна, с пълна проектантска 

правоспособност. 

 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като 

Ръководител екип, по сходен/сходни с предмета на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

 - При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 
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точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит на ръководител на екип – 

максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие като ръководител на екип на един обект, сходен с 

предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие като ръководител на екип на повече от един обект, 

сходен с предмета на поръчката,се присъждат – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за ръководител на екипа лице, 

което не притежава изискваното образование, което не притежава 

опит като ръководител на екип на поне един обект, сходен с 

предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 

години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

• Експерт 2 – Урбанизъм и архитектура.  
 

Професионална компетентност на експерт по Урбанизъм и архитектура - 

максимален брой – 3 (три) точки. Експерт Урбанизъм и архитектура 

следва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” 

със специалност „Архитектура” или еквивалентна, с пълна проектантска 

правоспособност. 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Урбанизъм и архитектура в екипи по сходен/сходни с предмета на 

поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

 - При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Урбанизъм и 

архитектура в екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – 

максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Урбанизъм и архитектура на 

един обект, сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) 

точка. 

- При участие в екип като експерт Урбанизъм и архитектура на 

повече от един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 

1,5 (едно цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Урбанизъм и архитектура в екипи на поне един обект, 

сходен с предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има 

под 3 години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 
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Възложителя. 

 

• Експерт 3 – Опазване на културното наследство. 

 

Професионална компетентност на експерт по Опазване на културното 

наследство - максимален брой – 3 (три) точки. Експерт Опазване на 

културното наследство следва да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър”със специалност „Архитектура” или 

еквивалентна, както и да е вписан в публичния регистър по  чл. 165 от 

Закона за културното наследство; 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт в 

опазване на културното наследство в екипи по сходен/сходни с предмета 

на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Опазване на 

културното наследство в екипи по сходни с предмета на поръчката 

дейности – максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Опазване на културното 

наследство на един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъжда 

– 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Опазване на културното 

наследство на повече от един обект, сходен с предмета на поръчката, се 

присъждат – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Опазване на културното наследство в екипи на поне един 

обект, сходен с предмета на поръчката, както и ако предложеното 

лице има под 3 години професионален опит по специалността, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на 

изискванията на Възложителя. 
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• Експерт 4 – Екология и Системи и устройства за опазване на 

околната среда. 

 

Професионална компетентност на експерт по Екология и Системи и 

устройства за опазване на околната среда” - максимален брой – 3 (три) 

точки. Експерт Екология и Системи и устройства за опазване на 

околната среда” следва да притежава образователно-квалификационна 

степен "магистър", специалност „Екология”, „Системи и устройства за 

опазване на околната среда” или еквивалентни, с професионален опит в 

изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по 

отношение на: опазване на води,  въздух, почви и защита от шум и/или, 

повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени 

системи и/или, енергийна ефективност и възобновяеми източници и/или, 
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предотвратяване  и отстраняване на екологични щети и/или, управление 

на отпадъците и/или, ЕО и/или, ОВОС. 

 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт по 

Екология и Системи и устройства за опазване на околната среда в екипи 

по сходен/сходни с предмета на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Екология и 

системи и устройства за опазване на околната среда в екипи по сходни с 

предмета на поръчката дейности – максимален брой – 1,5 (едно цяло и 

пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Екология и системи и 

устройства за опазване на околната среда на един обект, сходен с 

предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Екология и системи и 

устройства за опазване на околната среда на повече от един обект, 

сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Екология и системи и устройства за опазване на околната 

среда в екипи на поне един обект, сходен с предмета на поръчката, 

както и ако предложеното лице има под 3 години професионален 

опит по специалността, офертата се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

 

• Експерт 5 –  Икономика / Икономо-география. 

 

Професионална компетентност на експерт по „Икономика / Икономо-

география.“ - максимален брой – 3 (три) точки. Експерт „Икономика”, 

„Икономо-география” следва да притежава висше образование, 

специалност „Икономика”, „Икономо-география” или еквивалентни. 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт по 

Икономика / Икономо-география в екипи по сходен/сходни с предмета 

на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 
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б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Икономика / 

Икономо-география в екипи по сходни с предмета на поръчката 

дейности – максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Икономика / Икономо-

география на един обект, сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 

1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Икономика / Икономо-

география на повече от един обект, сходен с предмета на поръчката, се 

присъждат – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Икономика / Икономо-география в екипи на поне един 

обект, сходен с предмета на поръчката, както и ако предложеното 

лице има под 3 години професионален опит по специалността, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на 

изискванията на Възложителя. 

 

• Експерт 6 – Транспорт.  

 

Професионална компетентност на експерт „Транспорт“ - висше 

образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", 

инженер със специалност „Транспортно строителство” или 

еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност - максимален брой 

– 3 (три) точки. 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

транспорт в екипи по сходен/сходни с предмета на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Транспорт в 

екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – максимален брой – 

1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Транспорт на един обект, 

сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Транспорт на повече от един 

обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно цяло и 

пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Транспорт в екипи на поне един обект, сходен с предмета на 

поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 години 

професионален опит по специалността, офертата се отстранява от 

участие, като неотговаряща на изискванията на Възложителя. 
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Професионална компетентност на експерт „Водоснабдяване и 

канализация“  - висше образование, с образователно-квалификационна 

степен "магистър", инженер със специалност „Водоснабдяване и 

канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност - 

максимален брой – 3 (три) точки. 

 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Водоснабдяване и канализация в екипи по сходен/сходни с предмета на 

поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Водоснабдяване 

и канализация по сходни с предмета на поръчката дейности – 

максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Водоснабдяване и канализация 

на един обект, сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) 

точка. 

- При участие в екип като експерт Водоснабдяване и канализация 

на повече от един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 

1,5 (едно цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Водоснабдяване и канализация в екипи на поне един обект, 

сходен с предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има 

под 3 години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

• Експерт 8 – Електроиеженерство.  

 

Професионална компетентност на експерт „Електроинженерство“  - 

висше образование, с образователно-квалификационна степен 

"магистър", инженер със специалност „Електроинженерство” или 

еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност - максимален брой 

– 3 (три) точки. 

  

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Електроинженерство в екипи по сходен/сходни с предмета на поръчката 

дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 
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точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт 

Електроинженерство в екипи по сходни с предмета на поръчката 

дейности – максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Електроинженерство на един 

обект, сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Електроинженерство на повече 

от един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно 

цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Електроинженерство в екипи на поне един обект, сходен с 

предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 

години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

• Експерт 9 – Газоснабдяване. 

 

Професионална компетентност на експерт „Газоснабдяване“ с 

образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със 

специалност „Газоснабдяване” или еквивалентна, с пълна проектантска 

правоспособност - максимален брой – 3 (три) точки. 

  

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Газоснабдяване в екипи по сходен/сходни с предмета на поръчката 

дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Газоснабдяване 

в екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Газоснабдяване на един обект, 

сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Газоснабдяване на повече от 

един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно 

цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Газоснабдяване в екипи на поне един обект, сходен с 

предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 
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години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

• Експерт 10 – Комуникационна и компютърна техника. 

 

Професионална компетентност по специалност в направление 

„Комуникационна и компютърна техника” - висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър" в някоя от 

специалностите в професионално направление 5.3 - „комуникационна и 

компютърна техника”/съгласно „Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления“/ или еквивалентни - 

максимален брой – 3 (три) точки. 

 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Комуникационна и компютърна техника в екипи по сходен/сходни с 

предмета на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт 

Комуникационна и компютърна техника в екипи по сходни с предмета 

на поръчката дейности – максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Комуникационна и 

компютърна техника на един обект, сходен с предмета на поръчката,се 

присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Комуникационна и 

компютърна техника на повече от един обект, сходен с предмета на 

поръчката, се присъждат – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Комуникационна и компютърна техника в екипи на поне 

един обект, сходен с предмета на поръчката, както и ако 

предложеното лице има под 3 години професионален опит по 

специалността, офертата се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

 

3 

• Експерт 11 – Биологически науки.  

 

Професионална компетентност на „Биологически науки“ - висше 

образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в 

някоя от специалностите в професионално направление 4.3 

„Биологически науки””/съгласно „Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления“/ или еквивалентни - 

максимален брой – 3 (три) точки. 
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Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Биологически науки в екипи по сходен/сходни с предмета на поръчката 

дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Биологически 

науки в екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – 

максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Биологически науки на един 

обект, сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Биологически науки на повече 

от един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно 

цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Биологически науки в екипи на поне един обект, сходен с 

предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 

години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

• Експерт 12 – Геология. 

 

Професионална квалификация на експерт „Геология” – висше 

образование с образователно-квалификационна степен "магистър", 

специалност „Геология” или еквивалентна, с пълна проектантска 

правоспособност, с минимум 3 години професионален опит по 

специалността - максимален брой – 3 (три) точки. 

 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Геология в екипи по сходен/сходни с предмета на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Геология в 

екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – максимален брой – 

1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Геология на един обект, сходен 

с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 
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- При участие в екип като експерт Геология на повече от един 

обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно цяло и 

пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Геология в екипи на поне един обект, сходен с предмета на 

поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 години 

професионален опит по специалността, офертата се отстранява от 

участие, като неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

 

• Експерт 13 – Геодезия. 

 

Професионална компетентност на експерт „Геодезия“ – висше 

образование с образователно-квалификационна степен "магистър", 

специалност „Геодезия” или еквивалентна, с пълна проектантска 

правоспособност - максимален брой – 3 (три) точки. 

 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Геодезия в екипи по сходен/сходни с предмета на поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността - максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Геодезия в 

екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – максимален брой – 

1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Геодезия на един обект, сходен 

с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Геодезия на повече от един 

обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно цяло и 

пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Геодезия в екипи на поне един обект, сходен с предмета на 

поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 години 

професионален опит по специалността, офертата се отстранява от 

участие, като неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

 

3 

• Експерт 14 – Зелена система. 

 

Професионална компетентност на експерт „зелена система“. Експерт 

„зелена система“ следва да притежава висше образование, специалност 

„ландшафтна архитектура“ или еквивалентна с пълна проектантска 

правоспособност - максимален брой – 3 (три) точки. 

 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 
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Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Зелена система в екипи по сходен/сходни с предмета на поръчката 

дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността - максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Зелена система 

в екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – максимален брой 

– 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Зелена система на един обект, 

сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) точка. 

- При участие в екип като експерт Зелена система на повече от 

един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 1,5 (едно 

цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Зелена система в екипи на поне един обект, сходен с 

предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има под 3 

години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

• Експерт 15 – Биологично разнообразие. 

 

Професионална компетентност на експерт „Биологично разнообразие“ -  

висше образование, степен „магистър” в някоя от следните области 

„Биология”, „Зоология”, „Горско стопанство” или еквивалент - 

максимален брой – 3 (три) точки. 

  

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт 

Биологично разнообразие в екипи по сходен/сходни с предмета на 

поръчката дейности. 

 

а/ Оценка на професионалния опит по специалността брой – 1,5 (едно 

цяло и пет) точки. 

- При професионален опит от 3 години до 5 години – 1 (eдна) 

точка. 

- При професионален опит над 5 години – 1,5 (едно цяло и пет) 

точки. 

 

б/ Оценка на притежаван специфичен опит като експерт Биологично 

разнообразие в екипи по сходни с предмета на поръчката дейности – 

максимален брой – 1,5 (едно цяло и пет) точки. 

- При участие в екип като експерт Биологично разнообразие на 

един обект, сходен с предмета на поръчката,се присъжда – 1 (една) 

точка. 
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- При участие в екип като експерт Биологично разнообразие на 

повече от един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат – 

1,5 (едно цяло и пет) точки. 

 

* В случай,че участникът предложи за експерт лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт Биологично разнообразие в екипи на поне един обект, 

сходен с предмета на поръчката, както и ако предложеното лице има 

под 3 години професионален опит по специалността, офертата се 

отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 45 

*Забележка: Не се допуска един и същи експерт да заема две позиции. 

 

ВАЖНО!  

Освен информация за доказване на изискванията към експертите, 

подлежащи на оценка, следва да се представят и документи към техническото 

предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, общия и 

специфичния професионален опит на всеки един от посочените експерти!!! 

Примерни документи за доказване на образованието и професионалния опит са 

дипломи, удостоверения, трудови и/или осигурителни книжки, трудови или граждански 

договори, референции и др.  

 

Под „сходни дейности“ с предмета на поръчката следва да се разбира:  
Услуги по изготвяне на проекти в сферата на устройственото планиране 

(задания за проектиране на Общи устройствени планове, Общи устройствени планове, 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и Подробно устройствени 

планове – планове за регулация и застрояване), изработване на концепция и/или схема 

за пространствено развитие и/или инвестиционното проектиране и/или изготвяне на 

преценки за необходимост от изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за 

съвместимостта (ОС) или изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за 

съвместимостта (ОС) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), с обем не по-малко от 706,236 кв. км. 

 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

П2 - Срок за 

предаване на 

предварителен 

проект на ОУП, 

Екологична оценка 

(ЕО) и Оценка за 

съвместимост (ОС)   

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П2=  Cmin  х 100х0,10 

                                                  Cсъотв  

Където: 

Cmin  - най–краткия предложен срок за предаване на 

предварителен проект на ОУП, Екологична оценка (ЕО) и 

Оценка за съвместимост (ОС)  в календарни дни 

Cсъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник 

в календарни дни 

 

* Предложеният срок за изпълнение на предаване на 

предварителен проект на ОУП, Екологична оценка (ЕО) и 

Оценка за съвместимост (ОС) следва да бъде не по-дълъг от 
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180 (сто и осемдесет) календарни дни. 

** Участник който посочи по-дълъг срок за предаване на 

предварителен проект на ОУП, Екологична оценка (ЕО) и 

Оценка за съвместимост (ОС) от посоченият срок по-горе ще  

бъде отстранен от участие. 

 

П3 - Срок за 

предаване на 

окончателен проект 

на ОУПО 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П3=  Пmin  х 100х0,05 

                                                Псъотв  

 

Където: 

Пmin  - най–краткия предложен срок за предаване на 

окончателен проект на ОУПО в календарни дни 

Псъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник 

в календарни дни 

 

* Предложеният срок за предаване на окончателен проект на 

ОУПО следва да бъде не по-дълъг от 60 (шестдесет) 

календарни дни. 

** Участник който посочи по-дълъг срок за предаване на 

окончателен проект на ОУПО от посоченият срок по-горе ще 

бъде отстранен от участие. 

 

 

 

2. Цена за изпълнение на поръчката – П4 – максимална оценка 40 точки. 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

П4 - Цена Оценката се определя съгласно формула: 

Оценка на показателя  П4 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                Цсъотв  

Където: 

Цmin  – най-ниската предложена цена за изпълнение на 

поръчката в лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 

 

 

3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците – КО, се 

формира при следната формула:  

 

КО = П1- ООЕ + П2 + П3 + П4 = 100 точки 

 

На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната 

оценка (максимално възможната КО. е 100т.). Останалите оферти заемат места в 

класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.  
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