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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Наименование на 

поръчката: 

„ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, ПО 

ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”  

 
 Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
 

 Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните 

показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 

 Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула: 

КО = П1+П2 

  

 Максимален брой точки КО – 100. 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показател                                                                                         45% 

П1 Капацитет на участника 45% 

Ценови показател                                                                                                55% 

П2 Цена 55 % 

Общо: 100 % 

  

 Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно техническите показатели: 

  

 ПОКАЗАТЕЛ – П1 „Капацитет на участника”. Максимален брой точки по този 

показател е 45 точки. 

 

Професионалната компетентност и професионален опит на персонала, на който е 

възложено изпълнението на обществена поръчка, като минимум:  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„Информираност и публичност чрез организиране на публични събития и дизайн 

и изработка на рекламни материали“. 
 

Експерт 1: Ръководител екип - да притежава висше образование, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: 

„Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 

на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници.  

Да притежава специфичен професионален опит, като ръководител екип на 

дейност/и / услуга/услуги по организиране и провеждане на пресконференция и/или 

семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие.  

  

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за ръководител екип лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като ръководител  

екип на поне една дейност / усуга по организиране и провеждане на 

пресконференция и/или семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

Експерт 2: Реклама - да притежава висше образование, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни науки, 

математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 
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на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт Реклама на 

дейност/и / услуга/услуги по организиране и провеждане на пресконференция и/или 

семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие.  

 

*Забележка: 

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

притежава изискваното образование, което не притежава опит като експерт 

Реклама на поне една дейност / услуга по организиране и провеждане на 

пресконференция и/или семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

 Експерт 3: Модератор и преводач на български и румънски език –  

да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 

с област на висше образование: „Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и 

правни науки” и/или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 година за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни 

участници. 
Да притежава специфичен професионален опит, като експерт Модератор и 

преводач на български и румънски език на дейност/и / услуга/услуги по провеждане на 

симултанен превод на български и румънски език.    

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи експерт Модератор и преводач на 

български и румънски език лице, което не притежава изискваното образование, 

което не притежава опит като експерт Модератор и преводач на български и 

румънски език на поне една дейност / услуга по провеждане на симултантен 

превод на български и румънски език, офертата се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя.  

 

 

 МЕТОД НА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА: 

Точки относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на обществената поръчка се присъждат по следния начин:  

Експерт 1: Ръководител екип. 
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- за специфичен професионален опит, като Ръководител екип, а именно:  

при участие като ръководител екип на 1 (една) изпълнена, дейност/услуга по 

организиране и провеждане на пресконференция и/или семинар и/или публично 

презентационно мероприятие - 1 точка. 

при участие като ръководител екип на 2 (две) изпълнени, дейности/услуги  по 

организиране и провеждане на пресконференция и/или семинар и/или публично 

презентационно мероприятие - 5 точки. 

при участие като ръководител екип на 3 (три) изпълнени, дейности/услуги по 

организиране и провеждане на пресконференция и/или семинар и/или публично 

презентационно мероприятие - 10 точки. 

при участие като ръководител екип на 4 (четири) или повече от 4 (четири) 

изпълнени дейности/услуги по организиране и провеждане на пресконференция и/или 

семинар и/или публично презентационно мероприятие - 15 точки. 

 

Експерт 2: Реклама. 

- за специфичен професионален опит, като експерт Реклама, а именно:  

при участие като експерт Реклама на 1 (една) изпълнена, дейност/услуга по 

организиране и провеждане на пресконференция и/или семинар и/или публично 

презентационно мероприятие - 1 точка. 

при участие като експерт Реклама на 2 (две) изпълнени, дейности/услуги  по 

организиране и провеждане на пресконференция и/или семинар и/или публично 

презентационно мероприятие - 5 точки. 

при участие като експерт Реклама на 3 (три) изпълнени, дейности/услуги по 

организиране и провеждане на пресконференция и/или семинар и/или публично 

презентационно мероприятие - 10 точки. 

при участие като експерт Реклама на 4 (четири) или повече от 4 (четири) 

изпълнени дейности/услуги по организиране и провеждане на пресконференция и/или 

семинар и/или публично презентационно мероприятие - 15 точки. 

 

Експерт 3: Модератор и преводач на български и румънски език. 

- за специфичен професионален опит, като експерт Модератор и преводач 

на български и румънски език, а именно:  

при участие като експерт Модератор и преводач на български и румънски език 

на 1 (една) изпълнена, дейност/услуга по провеждане на симултантен превод на 

български и румънски език - 1 точка. 

при участие като експерт Модератор и преводач на български и румънски език 

на 2 (две) изпълнени, дейности/услуги  по провеждане на симултантен превод на 

български и румънски език - 5 точки. 

при участие като експерт Модератор и преводач на български и румънски език 

на 3 (три) изпълнени, дейности/услуги по провеждане на симултантен превод на 

български и румънски език - 10 точки. 
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при участие като експерт Модератор и преводач на български и румънски език 

на 4 (четири) или повече от 4 (четири) изпълнени дейности/услуги по провеждане на 

симултантен превод на български и румънски език - 15 точки. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„Информираност и публичност чрез дизайн и изработка на печатни материали“. 
 

Експерт 1: Ръководител екип - да притежава висше образование, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: 

„Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 

на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници.  

Да притежава специфичен професионален опит, като ръководител екип на 

дейност/и / услуга/услуги по изработване на рекламни материали.  

  

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за ръководител екип лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като ръководител  

екип на поне една дейност / услуга по изработване на рекламни материали, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

Експерт 2: Реклама - да притежава висше образование, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни науки, 

математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 

на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт Реклама на 

дейност/и / услуга/услуги по изработване на рекламни материали.  

 

*Забележка: 

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

притежава изискваното образование, което не притежава опит като експерт 

Реклама на поне една дейност / услуга по изработване на рекламни материали, 
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офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

 Експерт 3: Информираност и публичност –  

да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 

с област на висше образование: „Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и 

правни науки” и/или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 година за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни 

участници. 
Да притежава специфичен професионален опит, като експерт информираност и 

публичност на дейност/и / услуга/услуги по изработване на рекламни материали.    

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи експерт информираност и публичност 

лице, което не притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт информираност и публичност на поне една дейност / услуга по 

изработване на рекламни материали, офертата се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя.  

 

 

 МЕТОД НА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА: 

Точки относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на обществената поръчка се присъждат по следния начин:  

Експерт 1: Ръководител екип. 

- за специфичен професионален опит, като Ръководител екип, а именно:  

при участие като ръководител екип на 1 (една) изпълнена, дейност/услуга по 

изработване на рекламни материали - 1 точка. 

при участие като ръководител екип на 2 (две) изпълнени, дейности/услуги  по 

изработване на рекламни материали - 5 точки. 

при участие като ръководител екип на 3 (три) изпълнени, дейности/услуги по 

изработване на рекламни материали - 10 точки. 

при участие като ръководител екип на 4 (четири) или повече от 4 (четири) 

изпълнени дейности/услуги по изработване на рекламни материали - 15 точки. 

 

Експерт 2: Реклама. 

- за специфичен професионален опит, като експерт Реклама, а именно:  
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при участие като експерт Реклама на 1 (една) изпълнена, дейност/услуга по 

изработване на рекламни материали - 1 точка. 

при участие като експерт Реклама на 2 (две) изпълнени, дейности/услуги  по 

изработване на рекламни материали - 5 точки. 

при участие като експерт Реклама на 3 (три) изпълнени, дейности/услуги по 

изработване на рекламни материали - 10 точки. 

при участие като експерт Реклама на 4 (четири) или повече от 4 (четири) 

изпълнени дейности/услуги по изработване на рекламни материали - 15 точки. 

 

Експерт 3: Информираност и публичност. 

- за специфичен професионален опит, като експерт Информираност и 

публичност, а именно:  

при участие като експерт Информираност и публичност на 1 (една) изпълнена, 

дейност/услуга по изработване на рекламни материали - 1 точка. 

при участие като експерт Информираност и публичност на 2 (две) изпълнени, 

дейности/услуги  по изработване на рекламни материали - 5 точки. 

при участие като експерт Информираност и публичност на 3 (три) изпълнени, 

дейности/услуги по изработване на рекламни материали - 10 точки. 

при участие като експерт Информираност и публичност на 4 (четири) или повече 

от 4 (четири) изпълнени дейности/услуги по изработване на рекламни материали - 15 

точки. 

 

 

*Забележка:  

Не се допуска един и същи експерт да заема две позиции. Ако един и същи 

експерт е посочен по две позиции офертата на участника се отстранява от 

участие, като неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

Лице, което не притежава изискваното образование за позицията за която 

е посочен, както и ако не притежава специфичен опит като за съответната 

позиция за която е посочен за поне една дейност / услуга съответстваща на 

позицията за която е предложен, офертата се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя. 

 

Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на 

съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се 

удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. За 

целта се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за 

признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в 

трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република 

България, приети с Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 година. 

 



Методика за определяне на комплексна оценка на оферта 
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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 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, удостоверения и др.  

 

 

Относно ценовият показател: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П2 - Цена Оценката се определя съгласно формула: 

Оценка на показателя П2 =  Цmin  х 100х0,55 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в 

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 

 
Точната оценка по всеки от показателите се определя чрез сравнение на 

предложените условия от отделните участници. Най-висока оценка по съответния 

показател получава офертата с най-изгодни за Възложителя условия. 

 

Крайно класиране на участниците. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за 

всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща 

оценка.  


