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Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-

2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

I. В процедурата за избор на изпълнител с предмет: „избор на изпълнител за позицията 

„Образователен експерт „Преодоляване на негативните нагласи“, съгласно чл. 51 от 

ЗУСЕСИФ и чл. 3 от ПМС № 160/2016 г. за изпълнител ще бъде определен участникът, 

предложил икономически най-изгодната оферта по критерия „оптимално съотношение 

качество-цена“. Класирането на допуснатите до участие оферти ще се извърши на база на 

получената от всяка оферта “Комплексна оценка” (КО), която е сума от индивидуалните оценки 

по предварително определените показатели.  

Оценката ще бъде извършена въз основа на предложенията на кандидатите в техните 

оферти, по следните показатели: (i) организация и професионална компетентност на 

експерта, на който е възложено изпълнението на услугата и (ii) предложена цена, като 

показателите за оценяване и съответните им относителни тегла в комплексната оценка (КО) са 

следните: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Относител

но тегло в 

КО 

Максималн

о възможен 

брой точки 

Символно 

обозначени

е 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Образование в областта на 

педагогическите науки  
15% (0,15) 20 Тоб 

2. Професионален педагогически опит 40% (0,4) 20 Тппо 

3. Специфичен опит в работа на терен с 

представители на ромската общност и 

реализиране на сходни проекти  

40% (0,4) 20 Тсо 

4. Предложена цена (финансова оценка) 5% (0,05) 20 Тфо 

 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са 

посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 

100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички 

показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи 

дадена оферта в конкретен показател. 

 

ІІ. Указания за определяне на оценката по всеки показател и комплексната оценка 

 

1. Показател 1 „Образование в областта на педагогическите науки“ (оценка по 

образование – ОБ): максимален брой точки 20 и относително тегло в комплексната оценка 15% 

(0,15).  

 

http://www.eufunds.bg/


                          

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и BG05M9OP001-2.018-0039-

2014BG05M20P001- C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Метод на оценяване по показателя: 

- По-ниска степен от бакалавър – 0 точки 

- Завършена степен „бакалавър“ – 10 точки 

- Завършена степен „магистър или еквивалент“ – 20 точки 

 

2. Показател 2 Професионален педагогически опит (оценка по професионален 

педагогически опит – ППО): максимален брой точки 20 и относително тегло в комплексната 

оценка 40% (0,4) 

 

Метод на оценяване по показателя: 

- експертът няма педагогически стаж – 0 точки 

- педагогически стаж до 5 години –5 точки 

- педагогически стаж над 5 до 10 години – 10 точки 

- педагогически стаж над 10 години – 20 точки 

 

3. Показател 3 „Специфичен опит в работа на терен с представители на ромската 

общност и реализиране на сходни проекти“ (Специфичен опит– СО): максимален брой точки 

20 и относително тегло в комплексната оценка 40% (0,4). 

 

Метод на оценяване по показателя: 

- Експертът няма специфичен опит – 0 точки 

- Експертът има специфичен опит до 1 година– 5 точки 

- Експертът има над 1 до 3 години опит – 10 точки 

- Експертът има над 3 години опит – 20 точки 

 

4.Показател 4 – предложена цена (финансова оценка – ФО): максимален брой точки 20 и 

относително тегло в комплексната оценка 5% (0,05) 

 

Метод на оценяване по показателя: 

Финансовата оценка (ФО) се определя по следния начин: 

 участникът, предложил най-ниска цена, получава финансова оценка 20; 

 финансовите  оценки на всички останали участници се изчисляват по формулата: 

финансова оценка (ФО) = (минималната предложена цена / цената, предложена от участника)*20, 

където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат 

до класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за 

цялостно изпълнение на настоящата задача (в лева, с ДДС).  

 

5. Комплексната оценка (КО) за определяне на икономически най-изгодната оферта по 

критерия „оптимално съотношение качество-цена“ представлява съвкупност от относителната 

тежест на оценките по начин и срок на изпълнение, организация и професионална компетентност 

на персонала и финансовата оценка на всеки кандидат. 

Относителните тежести на оценките по трите показатели са, както следва: 

(СО)    = тежест 40 % 
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(ППО) = тежест 40 % 

(ОБ)   = тежест 15 % 

(ФО) = тежест 5% 

Комплексната оценка се определя по формулата: 

(КО) = (СО *0,4) + (ППО*0,4) + (ОБ*0,15) + (ФО*0,05) 

На първо място се класира участника, чиято оферта има най-голям брой точки по 

комплексната оценка.  

Останалите оферти се класират в низходящ ред.  

 

Възложителят ще информира кандидатите за резултатите от процедурата по подбор в 

седемдневен срок от провеждането й индивидуално чрез електронно писмо, както и  чрез 

публикуване на списък с избраните кандидати и списък с резерви на сайта на възложителя. 
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