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 Приложение № 7 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. (2), т. 3 от ЗОП. 

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде 

избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен 

отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е 

съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка.  

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 

части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, 

на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко 

едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени 

условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за 

качество, комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите 

предложения отговарят на гореизброените изисквания. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
 

1. Определяне на Комплексната оценка. Показатели за оценка 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

№ Показател – П 
Максимално възможен брой 

точки 

1.  Предлагана цена – П1 60 

2.  Техническо предложение – П2 40 
 

КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от 100 точки и се 

изчислява по формулата: КО = П1 + П2; Комплексната оценка се формира като сума от 

оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, 

събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая (0,00) 
 

2. Указания за определяне на оценката по всеки показател 
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2.1. Предлагана цена – П1 

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 60. Изчислява се по 

формулата: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3, където: 

№ Подпоказател Макс. бр. точки 

1. 
П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект 10 

2. 
П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор 5 

3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 45 

ОБЩО: 60 

  
Оценката за всеки един от подпоказателите се формира, както следва:  

2.1.1. П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект 

Подпоказател П1.1 е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата: 

 

П1.1 = (П1.1.1/П1.1.2)x10, където 

    П1.1.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект от между всички участници; 

   П1.1.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект на съответния разглеждан участник 

 Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  

 

2.1.2. П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор 

Подпоказател П1.2 е с максимална стойност от 5 точки и се изчислява по формулата: 

П1.2 = (П1.2.1/П1.2.2)x5, където   

П1.2.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността осъществяване 

на авторски надзор от между всички участници;  

П1.2.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор на съответния разглеждан участник 

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  
 

2.1.3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 

Подпоказател П1.3 е с максимална стойност от 45 точки и се изчислява по формулата: 

П1.3 = (П1.3.1/П1.3.2)x45, където  

 П1.3.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността СМР от 

между всички участници; 

 П1.3.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността СМР на съответния 

разглеждан участник 

 Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  

 

2.2. Техническо предложение – П2 
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Показател П2 – Техническо предложение е с максимален брой точки 40. Изчислява се 

по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4, където: 

№ Подпоказател Макс. бр. точки 

1. 

П2.1 – Професионална компетентност на физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност 

за изпълнение на дейностите по изготвяне на 

инвестиционния проект и осъществяване на авторски 

надзор 

12 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на експертен екип от 

физически лица за осигуряване на ръководство при  

изпълнение на строителството 

18 

3. 
П2.3 – Срок за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект 3 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 7 

ОБЩО: 40 

  
Оценката за всеки един от подпоказателите се формира, както следва:  
 

2.2.1. Подпоказател П2.1 – Професионална компетентност на физически лица, 

притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите 

по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор 

В своето техническо предложение, участникът трябва да предложи екип от физически 

лица, за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване 

на авторски надзор, а именно: 

 ЕКСПЕРТ №1 - по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ”; (За експертната длъжност може 

да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №4, №5, №6 и 

№7); 

 ЕКСПЕРТ №2 - по част „ПЪТНА”; (За експертната длъжност може да бъде 

предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №4, №5, №6 и №7); 

 ЕКСПЕРТ №3 – по час „ГЕОДЕЗИЯ“; (За експертната длъжност, може да бъде 

предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №4, №5, №6 и №7); 

 ЕКСПЕРТ №4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”; (За експертната длъжност, 

може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №1, №2 и 

№3); 

 ЕКСПЕРТ №5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ”; (За експертната длъжност може да бъде предлаган експерт, който заема друга 

експертна длъжност ЕКСПЕРТ №1, №2 и №3); 

 ЕКСПЕРТ №6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”; (За експертната 

длъжност може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ 

№1, №2 и №3); 

 ЕКСПЕРТ №7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДВИЖЕНИЕТО”; (За експертната длъжност може да бъде предлаган експерт, който заема 

друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №1, №2 и №3); 



4 /9 

 

Всички предложени експерти трябва да притежават необходимите образование, 

професионална квалификация и проектантска правоспособност за съответната проектна част 

от инвестиционния проект. 

При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни 

образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и специалност, 

съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Прилагат се 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. С Решение на Министерски 

съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи национален план за действие по взаимна оценка на 

регулираните професии в държавите членки, съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената 

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.09.2005 г. относно 

признаването на професионалните квалификации. 

Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в 

чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на 

ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и 

професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, 

проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните 

позиции в екипа. 
 

Подпоказател П2.1 е с максимална стойност от 12 точки. Точките (оценките) са точно 

фиксирани и са (4; 8; 12) и се поставят от комисията, както следва: 

 

Подпоказател П2.1 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експертен екип със следната професионална компетентност: 

ЕКСПЕРТ №1 - по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ”, ЕКСПЕРТ №2 - по част 

„ПЪТНА”, ЕКСПЕРТ №3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“, ЕКСПЕРТ №4 - по част 

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”, ЕКСПЕРТ №5 - по част „ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”, ЕКСПЕРТ №6 - по част 

„ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” и ЕКСПЕРТ №7 - по част 

„ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”, 

като всеки един член от екипа е участвал в изготвянето на съответната за 

него проектна част, която е част от инвестиционен проект за 1 бр. 

завършен обект от втора и/или четвърта група, минимум трета категория 

строеж  

4 

Експертен екип със следната професионална компетентност: 

ЕКСПЕРТ №1 - по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ”, ЕКСПЕРТ №2 - по част 

„ПЪТНА”, ЕКСПЕРТ №3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“, ЕКСПЕРТ №4 - по част 

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”, ЕКСПЕРТ №5 - по част „ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”, ЕКСПЕРТ №6 - по част 

„ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” и ЕКСПЕРТ №7 - по част 

„ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”, 

като всеки един член от екипа е участвал в изготвянето на съответните за 

него проектни части, които са части от инвестиционни проекти за 2 бр. 

завършени обекти от втора и/или четвърта група, минимум трета категория 

строежи 

8 

Експертен екип със следната професионална компетентност: 

ЕКСПЕРТ №1 - по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ”, ЕКСПЕРТ №2 - по част 

„ПЪТНА”, ЕКСПЕРТ №3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“, ЕКСПЕРТ №4 - по част 

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”, ЕКСПЕРТ №5 - по част „ПЛАН ЗА 

12 
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УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”, ЕКСПЕРТ №6 - по част 

„ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” и ЕКСПЕРТ №7 - по част 

„ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”, 

като всеки един член от екипа е участвал в изготвянето на съответните за 

него проектни части, които са части от инвестиционни проекти за 3 бр. и 

повече завършени обекти от втора и/или четвърта група, минимум трета 

категория строежи 
 

Забележка: за завършен обект се приема такъв, за който е изготвена оценка на 

съответствието на инвестиционния проект и/или е издадено разрешение за строеж. 
 

Наличието на горните обстоятелства относно професионалната компетентност на всеки 

от предложените експерти за  изпълнение на проектирането и осъществяване на авторския 

надзор се удостоверява/доказва със заверени копия на референции/препоръки/удостоверения 

за добро изпълнение, договори, придружени от приемо-предавателни протоколи, трудови 

книжки или копие от разрешение за строеж за съответния обект, или комплексен доклад за 

оценка на съответствието на инвестиционен проект, в който лицето е изработило съответната 

проектна част или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в 

конкретното проектиране. Автореференции/документи или декларации от даден експерт, чрез 

които същият потвърждава изискуемата професионална компетентност няма да се приемат за 

доказателства. В случаите, когато участникът се явява работодател на предложения експерт, 

издадената от него Референция/документ, удостоверяваща професионалния опит на експерта, 

задължително следва да бъде придружена с доказателство, издадено от съответния 

Възложител на цитираните в референцията/документа услуги/дейности, че същите са успешно 

приключили. В случаите, когато от приложените доказателства, издадени от съответния 

Възложител, не са посочени конкретните дейности, изпълнени от предложения експерт, то 

следва да се представят и други документи различни от декларации, от които това е видно, 

като например: договори, оферти, технически предложения или да се посочат публично 

достъпни сайтове, регистри, от които нужната информация да е налична. Последното е 

валидно и за лицата, представляващи участника, които предвид позицията, която заемат, не 

могат по презумпция да се считат, че задължително участват в прякото изпълнение на дадена 

услуга/дейност, реализирана от дружеството, което представляват. 

Възложителят няма да приеме документални доказателства за специфичен 

професионален опит на предложените експерти, които произтичат от лица, които имат 

интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Приложени копия на документи с нечетлива в тях информация – дати, години, 

имена и т.н. няма да бъдат разглеждани. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Изискването е кумулативно, т.е. участникът трябва да предложи експертен екип за 

проектирането и авторския надзор, в който всеки един от членовете отговаря на 

изискванията за съответната оценка в горната таблица. В случай, че различните експерти 

отговарят на изискванията за различни оценки съгласно таблицата, по този подпоказател 

участникът получава оценката, на която отговаря експертът/експертите с най-ниска 

оценка. 

2. Участникът може да предложи екип, в който всеки един от експертите е участвал 

в проектирането на съответната/ите проектна/и част/и от инвестиционен/ни проект/и от 

изискващите се група/и и категория строежи на различни обекти, т.е. няма задължително 

изискване всеки от експертите да е бил в същия проектантски екип преди и да е изпълнил 

проектиране по съответната част за един и същи обект. 
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3. В случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил проектиране на поне 

един обект от изискуемата/ите група/и и/или категория по съответната част и/или не е 

представил към техническото предложение документи, с които се удостоверява 

декларираното образование, квалификация и професионална компетентност, участникът ще 

бъде отстранен от участие. 

 

2.2.2.  Подпоказател П2.2 – Професионална компетентност на експертен екип от 

физически лица за осигуряване на ръководство при изпълнение на строителството 

В своето техническо предложение, участникът трябва да предложи екип от физически 

лица за осигуряване на ръководството при изпълнение на строителството, а именно: 

 ЕКСПЕРТ №8 - Ръководител на проект; (За експертната длъжност не може да 

бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №9, №10 и №11) 

 ЕКСПЕРТ №9 - Технически ръководител; (За експертната длъжност може да бъде 

предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №10 и №11) - да 

отговаря на изискванията на чл. 15, ал. (1), т. 4, буква „а“ от ЗКС и съгласно чл. 163а ЗУТ, 

лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен 

инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или "архитект" или еквивалент, или лице 

със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 

квалификация в област "Архитектура и строителство" или еквивалент и "Техника" или 

еквивалент. Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при 

условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, 

легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ; 

 ЕКСПЕРТ №10 - Специалист „Контрол на качеството“ (За експертната длъжност 

може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност ЕКСПЕРТ №9 и №11) 

- да отговаря на изискванията на чл. 15, ал. (1), т. 4, буква „б“ от ЗКС и да има валиден 

сертификат/удостоверение за преминато професионално обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ за 

чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени; 

 ЕКСПЕРТ №11 - Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“– (За 

експертната длъжност може да бъде предлаган експерт, който заема друга експертна длъжност 

ЕКСПЕРТ №9 и №10) - да отговаря на изискванията на чл. 15, ал. (1), т. 4, буква „в“ от ЗКС, и 

да притежава валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по 

безопасност и здраве или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица - еквивалентен 

документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени; 

При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни 

образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и специалност, 

съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Прилагат се 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. С Решение на Министерски 

съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи национален план за действие по взаимна оценка на 

регулираните професии в държавите членки, съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената 

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.09.2005 г. относно 

признаването на професионалните квалификации. 

Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в 

чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на 

ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и 

професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, 
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проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните 

позиции в екипа. 
 

Подпоказател П2.2 е с максимална стойност от 18 точки. Точките (оценките) са точно 

фиксирани и са (6; 12; 18) и се поставят от комисията, както следва: 
 

Подпоказател П2.2 
Оценка 

(Точки) 

Участникът е предложил:  

Експертен екип със следната професионална компетентност: 

ЕКСПЕРТ №8 - „Ръководител на проект”, ЕКСПЕРТ №9 - „Технически 

ръководител”, ЕКСПЕРТ №10 – Специалист „Контрол на качеството“, 

ЕКСПЕРТ №11 - Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, 

като всеки един член от екипа е участвал на съответната заемана от него 

длъжност/позиция при изпълнението на 1 бр. завършен обект от втора 

и/или четвърта група, минимум трета категория строеж  

6 

Експертен екип със следната професионална компетентност: 

ЕКСПЕРТ №8 - „Ръководител на проект”, ЕКСПЕРТ №9 - „Технически 

ръководител”, ЕКСПЕРТ №10 – Специалист „Контрол на качеството“, 

ЕКСПЕРТ №11 - Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, 

като всеки един член от екипа е участвал на съответната заемана от него 

длъжност/позиция при изпълнението на 2 бр. завършени обекти от втора 

и/или четвърта група, минимум трета категория строежи 

12 

Експертен екип със следната професионална компетентност: 

ЕКСПЕРТ №8 - „Ръководител на проект”, ЕКСПЕРТ №9 - „Технически 

ръководител”, ЕКСПЕРТ №10 – Специалист „Контрол на качеството“, 

ЕКСПЕРТ №11 - Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, 

като всеки един член от екипа е участвал на съответната заемана от него 

длъжност/позиция при изпълнението на 3 бр. и повече завършени обекти 

от втора и/или четвърта група, минимум трета категория строежи 

18 

 

Забележка: за завършен обект се приема такъв, за който е съставен и подписан 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. (1) от 

ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) или Протокол за установяване годността 

за ползване на строежа (Приложение № 16 към чл. 7, ал. (3), т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), или друг аналогичен 

документ. 

Наличието на горните обстоятелства относно образованието, квалификацията и 

професионалната компетентност на всеки от предложените експерти за  изпълнение на 

строителството се удостоверява/доказва със заверени копия на референции/ 

препоръки/удостоверения за добро изпълнение, договори, придружени от приемо-

предавателни протоколи, трудови книжки или копия от акт образец 15, акт образец 16 или 

аналогични документи, или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето 

на съответната изисквана позиция при изпълнението на строителството на обекта/ите. 

Автореференции/документи или декларации от даден експерт, чрез които същият 

потвърждава изискуемата професионална компетентност няма да се приемат за доказателства. 

В случаите, когато участникът се явява работодател на предложения експерт, издадената от 

него Референция/документ, удостоверяваща професионалния опит на експерта, задължително 

следва да бъде придружена с доказателство, издадено от съответния Възложител на 

цитираните в референцията/документа дейности, че същите са успешно приключили. В 

случаите, когато от приложените доказателства, издадени от съответния Възложител, не са 

посочени конкретните дейности, изпълнени от предложения експерт, то следва да се 
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представят и други документи различни от декларации, от които това е видно, като например: 

договори, оферти, технически предложения или да се посочат публично достъпни сайтове, 

регистри, от които нужната информация да е налична. Последното е валидно и за лицата, 

представляващи участника, които предвид позицията, която заемат, не могат по презумпция 

да се считат, че задължително участват в прякото изпълнение на дадена дейност, реализирана 

от дружеството, което представляват. 

Възложителят няма да приеме документални доказателства за специфичен 

професионален опит на предложените експерти, които произтичат от лица, които имат 

интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Приложени копия на документи с нечетлива в тях информация – дати, години, 

имена и т.н. няма да бъдат разглеждани. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Изискването е кумулативно, т.е. участникът трябва да предложи експертен екип за 

осъществяване на ръководство при изпълнение на строителството, в който всеки един от 

членовете отговаря на изискванията за съответната оценка в горната таблица. В случай, че 

различните експерти отговарят на изискванията за различни оценки съгласно таблицата, по 

този подпоказател участникът получава оценката, на която отговаря експертът 

/експертите с най-ниска оценка. 

2. Участникът може да предложи екип, в който всеки един от експертите е участвал 

на съответната позиция при изпълнението на строителството на различни обекти от 

изискващите се група/и и категория строежи, т.е. няма задължително изискване всеки от 

експертите да е бил в същия екип преди и да е участвал в ръководството при изпълнение на 

строителство на един и същи обект/и. 

3. В случай, че някой от предложените експерти не е участвал като член на експертен 

екип за осигуряване на ръководство на съответна от изискваните позиции при изпълнение на 

строителството на поне един обект от изискуемата/ите група/и и/или категория и/или не е 

представил към техническото предложение документи, с които се удостоверява 

декларираното образование, квалификация и професионална компетентност, участникът ще 

бъде отстранен от участие. 
 

ВАЖНО! Съвместяване на лицата от двата екипа – „екип за изпълнение на 

проектирането и осъществяване на авторския надзор“ и „екип за изпълнение на 

строителството“ не се допуска! 
 

2.2.3. Подпоказател П2.3 – Срок за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект 
 

Подпоказател П2.3 е с максимална стойност от 3 точки и се изчислява по формулата: 

П2.3 = (П2.3.1/П2.3.2)x3, където   

П2.3.1 – най-ниско предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект от между всички участници; 

 П2.3.2 – предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект на съответния разглеждан участник  

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  

 

2.2.4. Подпоказател П2.4 - Срок за изпълнение на дейността СМР 
 

Подпоказател П2.4 е с максимална стойност от 7 точки и се изчислява по формулата:  

П2.4 = (П2.4.1/П2.4.2)x7, където   
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П2.4.1 – най-ниско предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността СМР 

от между всички участници;  

П2.4.2 – предложен срок в календарни дни за изпълнение на дейността СМР на 

съответния разглеждан участник  

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).  

Участникът, който получи най-висока КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ на 

офертата се класира на първо място. Останалите участници се класират в низходящ ред 

съгласно съответната им комплексна оценка. 

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и 

измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 
 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 

цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до:  

-икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод; 

-избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството;  

-оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите;  

-спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  

-възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно гореизброените обстоятелствата, на които се позовава участникът. При 

необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 

разходи. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи 

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните 

предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи 

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът 

не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по 

смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 

 

  


