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Том ІІ – Книга IV 
 
 
 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
 
 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” . 
 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от 

възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне 
на общата комплексна оценка (КО): 
1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) -  тежест в комплексната оценка 15 %, максимум 

15 точки.  
2. Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление на риска“ (О2) 

- тежест в комплексната оценка 2 %, максимум 2 точки. 
3. Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна 

комуникация” (О3) - тежест в комплексната оценка 2 %, максимум 2 точки. 
4. Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес 

ориентирано управление“ (О4) - тежест в комплексната оценка 2 %, максимум 2 точки. 
5. Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Публично и медийно 

представяне” (О5) - тежест в комплексната оценка 2 %, максимум 2 точки. 
6. Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване на 

мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 
идентификация“ (О6) - тежест в комплексната оценка 2 %, максимум 2 точки. 

7. Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Работа с граждани от 
уязвимите групи” (О7) - тежест в комплексната оценка 2 %, максимум 2 точки. 

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О8) - тежест в комплексната 
оценка 73 %, максимум 73 точки. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 
 

1. Показател: Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника 

по образец съгласно приложение № 3. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 
(О1) е 15 % /петнадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 15 /петнадесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О1 = О1 мин.  x  15  , където 
О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от съответния участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
 
2. Показател: Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 

„Управление на риска“ (О2). 
Срокът за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление на риска“  се 

оферира в Техническото предложение на участника по образец съгласно приложение № 2. 
Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за подготовка и организиране на 

обучение на тема „Управление на риска“  (О2) е 2 % /два процента/ от общата комплексна 
оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 2 /две/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О2 = О2 мин.  x  2 , където 
О2 у 

 

- О2 е оценката на срока за подготовка и организиране на обучение на тема „Управление 
на риска“ 

- О2 мин. е най-краткият предложен срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „Управление на риска“ от участниците 

- О2 у е предложеният срок за подготовка и организиране на обучение на тема 
„ Управление на риска“ от съответния участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 
 

3. Показател: Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Тактики за 
ефективна комуникация” (О3). 

Срокът за подготовка и организиране на обучение на тема „Тактики за ефективна 
комуникация”  се оферира в Техническото предложение на участника по образец съгласно 
приложение № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за подготовка и организиране на 
обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”  (О3) е 2 % /два процента/ от 
общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 2 
/две/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
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О3 = О3 мин.  x  2 , където 
О3 у 

 

- О3 е оценката на срока за подготовка и организиране на обучение на тема „ Тактики за 
ефективна комуникация” 

- О3 мин. е най-краткият предложен срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „ Тактики за ефективна комуникация” от участниците 

- О3 у е предложеният срок за подготовка и организиране на обучение на тема „ Тактики 
за ефективна комуникация” от съответния участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 
 

4. Показател: Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 
„Новаторство и бизнес ориентирано управление“ (О4). 

Срокът за подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление“  се оферира в Техническото предложение на участника по образец 
съгласно приложение № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за подготовка и организиране на 
обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“  (О4) е 2 % /два 
процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения 
показател е 2 /две/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О4 = О4 мин.  x  2 , където 
О4 у 

 

- О4 е оценката на срока за подготовка и организиране на обучение на тема „Новаторство 
и бизнес ориентирано управление“ 

- О4 мин. е най-краткият предложен срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“ от участниците 

- О4 у е предложеният срок за подготовка и организиране на обучение на тема 
„ Новаторство и бизнес ориентирано управление“ от съответния участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 
 

5. Показател: Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Публично 
и медийно представяне” (О5). 

Срокът за подготовка и организиране на обучение на тема „Публично и медийно 
представяне”  се оферира в Техническото предложение на участника по образец съгласно 
приложение № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за подготовка и организиране на 
обучение на тема „Публично и медийно представяне”  (О5) е 2 % /два процента/ от общата 
комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 2 /две/ 
точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О5 = О5 мин.  x  2 , където 
О5 у 

 

- О5 е оценката на срока за подготовка и организиране на обучение на тема „Публично и 
медийно представяне” 

- О5 мин. е най-краткият предложен срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „Публично и медийно представяне” от участниците 

- О5 у е предложеният срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Публично 
и медийно представяне” от съответния участник 
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Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 
 

6. Показател: Срок за подготовка и организиране на обучение на тема 
„Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна 
принадлежност и идентификация“ (О6). 

Срокът за подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване на 
мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 
идентификация“  се оферира в Техническото предложение на участника по образец съгласно 
приложение № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за подготовка и организиране на 
обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на 
организационна принадлежност и идентификация“ (О6) е 2 % /два процента/ от общата 
комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 2 /две/ 
точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О6 = О6 мин.  x  2 , където 
О6 у 

 

- О6 е оценката на срока за подготовка и организиране на обучение на тема „Повишаване 
на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 
идентификация“ 

- О6 мин. е най-краткият предложен срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна 
принадлежност и идентификация“ от участниците 

- О6 у е предложеният срок за подготовка и организиране на обучение на тема 
„ Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна 
принадлежност и идентификация“ от съответния участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
 
 

7. Показател: Срок за подготовка и организиране на обучение на тема „Работа с 
граждани от уязвимите групи” (О7). 

Срокът за подготовка и организиране на обучение на тема „Работа с граждани от 
уязвимите групи”  се оферира в Техническото предложение на участника по образец съгласно 
приложение № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за подготовка и организиране на 
обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи”  (О7) е 2 % /два процента/ от 
общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 2 
/две/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О7 = О7 мин.  x  2 , където 
О7 у 

 

- О7 е оценката на срока за подготовка и организиране на обучение на тема „ Работа с 
граждани от уязвимите групи” 

- О7 мин. е най-краткият предложен срок за подготовка и организиране на обучение на 
тема „ Работа с граждани от уязвимите групи” от участниците 

- О7 у е предложеният срок за подготовка и организиране на обучение на тема „ Работа с 
граждани от уязвимите групи” от съответния участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 
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8.  Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О8). 
Тежестта на показателя  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О8) е 

73 % /седемдесет и три процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 73 /седемдесет и три/ точки. 

Техническата оценка се извършва от членовете на оценителната комисия въз основа на 
експертна мотивирана оценка. 

Техническата експертна оценка се обективира и изчислява по следната формула: 
 

О8 = O8.1 + O8.2,  
 

където: 
- O8.1 е оценката по подпоказателя: Подход на участника за изпълнение на обществената 

поръчка - максимална оценка 63 точки. 
- O8.2 е оценката по подпоказателя: Управление на риска - максимална оценка 10 точки. 

 

Оценката по показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О8) 
се формира на базата на изготвеното от всеки участник предложение за изпълнение на 
поръчката.  

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат 
на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 
 

ПОКАЗАТЕЛ  
 

 
Оценка 

 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О8) 

 

До  
73 

 точки 

 

O8.1 
Подпоказател O8.1: 

Подход на участника за изпълнение на обществената поръчка  
(максимум 63 точки) 

Макс. 
63 

точки 

А. 

За изготвеното техническо предложение по отношение на всяко обучение са 
налице следните три обстоятелства: 
- Участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката и дейностите по 

изпълнение на обучението, в това число отделните действия по подготовка, 
организиране, провеждане и отчитане, обяснил е логическата обвързаност 
между различните дейности и тяхната последователност, като е предложено 
ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез Техническото задание, и 
е демонстрирана способност за предлагане на гъвкави решения по отношение на 
организирането и провеждането на обучението, включително възможни 
варианти за възложителя, чрез което е осигурено разумно ниво на увереност за 
наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати 
от реализирането им. 

- Участникът е конкретизирал и развил в отделни подтеми/аспекти/въпроси 
учебното съдържание по съответната тема на обучението, като наличието на 
всички предвидени подтеми/аспекти/въпроси е обосновано и обвързано с оглед 
постигане на целите на обучението и конкретните резултати съгласно 
Техническото задание. 

- Участникът е предложил методи за обучение, които  включват теоритични 
лекции и относими практически упражнения по всеки/всяка конкретизиран/а и 
развит/а отделен/на аспект/въпрос/подтема, като разпределението по часове 
осигурява получаването на повече практически знания, отколкото теоритични 
такива, от представителите на съответната целева група. 

63 
 точки 
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Б. 

За изготвеното техническо предложение в рамките на едно от обученията е 
налице едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката и дейностите по 

изпълнение на обучението, в това число отделните действия по подготовка, 
организиране, провеждане и отчитане, обяснил е логическата обвързаност 
между различните дейности и тяхната последователност в съответствие с 
Техническото задание, но: същите са представени единствено теоритично и 
описателно, като не е описан процес по осигуряване на способност за 
предлагане на гъвкави решения по отношение на организирането и 
провеждането на обучението, и/или не са предоставени възможни варианти за 
възложителя; и/или липсва подход, въз основа на който да се осигурява 
постигане на устойчиви резултати от реализирането на обучението; и/или в 
описанието на подхода за изпълнение на обучението се съдържат несъществени 
/незначителни/ непълноти, в това число пропуски в описанието, липса на 
цялостна информация за дейностите по изпълнение, конкретика по отделните 
действия за осигуряване на качество и съответствие с проектните цели. 

- Участникът е извършил конкретизиране и развиване в отделни 
подтеми/аспекти/въпроси учебното съдържание по съответната тема, но 
същото не е обосновано и/или не е систематично обвързано с оглед постигане 
на целите на обучението и конкретните резултати съгласно Техническото 
задание. 

- Участникът е предложил методи за обучение, които  включват теоритични 
лекции и практически упражнения по всеки/всяка конкретизиран/а и развит/а 
отделен/на аспект/въпрос/подтема, като разпределението по часове не 
осигурява получаването на повече практически знания, отколкото теоритични 
такива, от представителите на съответната целева група. 

36 
 точки 

В. 

За изготвеното техническо предложение в рамките на едно от обученията са 
налице две от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката и дейностите по 

изпълнение на обучението, в това число отделните действия по подготовка, 
организиране, провеждане и отчитане, обяснил е логическата обвързаност 
между различните дейности и тяхната последователност в съответствие с 
Техническото задание, но: същите са представени единствено теоритично и 
описателно, като не е описан процес по осигуряване на способност за 
предлагане на гъвкави решения по отношение на организирането и 
провеждането на обучението, и/или не са предоставени възможни варианти за 
възложителя; и/или липсва подход, въз основа на който да се осигурява 
постигане на устойчиви резултати от реализирането на обучението; и/или в 
описанието на подхода за изпълнение на обучението се съдържат несъществени 
/незначителни/ непълноти, в това число пропуски в описанието, липса на 
цялостна информация за дейностите по изпълнение, конкретика по отделните 
действия за осигуряване на качество и съответствие с проектните цели. 

- Участникът е извършил конкретизиране и развиване в отделни 
подтеми/аспекти/въпроси учебното съдържание по съответната тема, но 
същото не е обосновано и/или не е систематично обвързано с оглед постигане 
на целите на обучението и конкретните резултати съгласно Техническото 
задание. 

- Участникът е предложил методи за обучение, които  включват теоритични 
лекции и практически упражнения по всеки/всяка конкретизиран/а и развит/а 
отделен/на аспект/въпрос/подтема, като разпределението по часове не 
осигурява получаването на повече практически знания, отколкото теоритични 
такива, от представителите на съответната целева група. 

 
ИЛИ 

 

9 
 точки 
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За изготвеното техническо предложение в рамките на две обучения е налице 
едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката и дейностите по 

изпълнение на обучението, в това число отделните действия по подготовка, 
организиране, провеждане и отчитане, обяснил е логическата обвързаност 
между различните дейности и тяхната последователност в съответствие с 
Техническото задание, но: същите са представени единствено теоритично и 
описателно, като не е описан процес по осигуряване на способност за 
предлагане на гъвкави решения по отношение на организирането и 
провеждането на обучението, и/или не са предоставени възможни варианти за 
възложителя; и/или липсва подход, въз основа на който да се осигурява 
постигане на устойчиви резултати от реализирането на обучението; и/или в 
описанието на подхода за изпълнение на обучението се съдържат несъществени 
/незначителни/ непълноти, в това число пропуски в описанието, липса на 
цялостна информация за дейностите по изпълнение, конкретика по отделните 
действия за осигуряване на качество и съответствие с проектните цели. 

- Участникът е извършил конкретизиране и развиване в отделни 
подтеми/аспекти/въпроси учебното съдържание по съответната тема, но 
същото не е обосновано и/или не е систематично обвързано с оглед постигане 
на целите на обучението и конкретните резултати съгласно Техническото 
задание. 

- Участникът е предложил методи за обучение, които  включват теоритични 
лекции и практически упражнения по всеки/всяка конкретизиран/а и развит/а 
отделен/на аспект/въпрос/подтема, като разпределението по часове не 
осигурява получаването на повече практически знания, отколкото теоритични 
такива, от представителите на съответната целева група. 

Г. 

За изготвеното техническо предложение в рамките на едно от обученията са 
налице следните три обстоятелства: 
- Участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката и дейностите по 

изпълнение на обучението, в това число отделните действия по подготовка, 
организиране, провеждане и отчитане, обяснил е логическата обвързаност 
между различните дейности и тяхната последователност в съответствие с 
Техническото задание, но: същите са представени единствено теоритично и 
описателно, като не е описан процес по осигуряване на способност за 
предлагане на гъвкави решения по отношение на организирането и 
провеждането на обучението, и/или не са предоставени възможни варианти за 
възложителя; и/или липсва подход, въз основа на който да се осигурява 
постигане на устойчиви резултати от реализирането на обучението; и/или в 
описанието на подхода за изпълнение на обучението се съдържат несъществени 
/незначителни/ непълноти, в това число пропуски в описанието, липса на 
цялостна информация за дейностите по изпълнение, конкретика по отделните 
действия за осигуряване на качество и съответствие с проектните цели. 

- Участникът е извършил конкретизиране и развиване в отделни 
подтеми/аспекти/въпроси учебното съдържание по съответната тема, но 
същото не е обосновано и/или не е систематично обвързано с оглед постигане 
на целите на обучението и конкретните резултати съгласно Техническото 
задание. 

- Участникът е предложил методи за обучение, които  включват теоритични 
лекции и практически упражнения по всеки/всяка конкретизиран/а и развит/а 
отделен/на аспект/въпрос/подтема, като разпределението по часове не 
осигурява получаването на повече практически знания, отколкото теоритични 
такива, от представителите на съответната целева група. 

 
ИЛИ 

 

1 
 точка 
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За изготвеното техническо предложение в рамките на три или повече обучения 
е налице едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката и дейностите по 

изпълнение на обучението, в това число отделните действия по подготовка, 
организиране, провеждане и отчитане, обяснил е логическата обвързаност 
между различните дейности и тяхната последователност в съответствие с 
Техническото задание, но: същите са представени единствено теоритично и 
описателно, като не е описан процес по осигуряване на способност за 
предлагане на гъвкави решения по отношение на организирането и 
провеждането на обучението, и/или не са предоставени възможни варианти за 
възложителя; и/или липсва подход, въз основа на който да се осигурява 
постигане на устойчиви резултати от реализирането на обучението; и/или в 
описанието на подхода за изпълнение на обучението се съдържат несъществени 
/незначителни/ непълноти, в това число пропуски в описанието, липса на 
цялостна информация за дейностите по изпълнение, конкретика по отделните 
действия за осигуряване на качество и съответствие с проектните цели. 

- Участникът е извършил конкретизиране и развиване в отделни 
подтеми/аспекти/въпроси учебното съдържание по съответната тема, но 
същото не е обосновано и/или не е систематично обвързано с оглед постигане 
на целите на обучението и конкретните резултати съгласно Техническото 
задание. 

- Участникът е предложил методи за обучение, които  включват теоритични 
лекции и практически упражнения по всеки/всяка конкретизиран/а и развит/а 
отделен/на аспект/въпрос/подтема, като разпределението по часове не 
осигурява получаването на повече практически знания, отколкото теоритични 
такива, от представителите на съответната целева група. 

Забележка:  
„Ясно“  следва да се разбира описание, което недвусмислено посочва конкретния вид дейност 
и/или конкретно предложение по начин, по който същият/ото да бъде индивидуализиран/о 
сред останалите предвидени видове дейности/предложения. 
„Подробно“  следва да се разбира описание, което освен че съдържа видове дейности, 
поддейности, предложения и други параметри, не се ограничава единствено до тяхното 
просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване 
на последователността, методологията и/или други факти, имащи отношение към 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените в 
техническото задание изисквания. 
„Несъществени /незначителни/ непълноти“  са тези непълноти в техническото 
предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, но са 
например пропуски в описанието на отделни елементи от начина, организацията, 
методологията, липса на цялостна информация за дейностите по изпълнение, описани в 
Техническото задание, конкретика и други подобни. 
„Съществени непълноти“  са тези непълноти в техническото предложение, които го 
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към 
участнците и указанията за подготовка на офертите и Техническото задание или на 
действащото законодателство, на съществуващите стандарти и изисквания, като 
например несъответствие между императивни изисквания и направени предложения и други 
подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник 
офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 
„Формално описание“  е описание, което не е насочено конкретно към предмета на 
поръчката. 
„Разумна увереност“  е степен на ниво на увереност, което изисква предложеният цялостен 
подход за реализиране на дейностите по обществената поръчка да обхваща всички ключови 
компоненти и характеристики на обществената поръчка съгласно Техническото задание, 
както и идентифицираните от възложителя рискове за реализирането й. 
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„Ефективност“  е степен на постигане на целите на дейностите при съпоставяне на 
действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 
„Устойчивост на очакваните резултати“  е очакван дългосрочен ефект, който 
реализирането на проекта ще има върху общинската администрация, върху местната 
общност в дългосрочен план и в този смисъл устойчивото продължение и развитие на 
дейностите, целите и резултатите от проекта на местно ниво, устойчивото развитие на 
резултатите от проекта, отнесено към мултиплицирането на резултатите от дейностите 
и ефектите извън рамките на община Смолян.   
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 
изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 
техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

O8.2 
Подпоказател O8.2: 
Управление на риска 
(максимум 10 точки) 

Макс. 
10 

точки 

А. 

За изготвената стратегия за управление на риска са налице и трите 
обстоятелства: 
- Предвидени са 3 или повече различни мерки както за преодотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки 
един от рисковете. 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време 
на изпълнението на договора. 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 
предложените мерки. 

10 
 точки 

Б. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 
обстоятелства: 
� Предвидени са 3 или повече различни мерки както за преодотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки 
един от рисковете, но едно от следните не е в сила: 

- Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнението на договора;  

- Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

 
ИЛИ 

 
� В сила е следното: 

- Предвидени са 2 или повече различни мерки както за преодотвратяване на 
настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за 
всеки един от рисковете. 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 
време на изпълнението на договора. 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

5 
 точки 

В. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 
обстоятелства: 
� Предвидени са 2 или повече различни мерки както за преодотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки 
един от рисковете, но едно от следните не е в сила: 

- Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за мониторинг на 
риска по време на изпълнението на договора;  

- Предвидени са ефикасни и/или ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

 
ИЛИ 

1 
 точка 
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� В сила е следното: 

- Предвидени са 1 мярка за преодотвратяване на настъпването и 1 мярка за 
минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 
време на изпълнението на договора. 

- Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на 
изпълнението на предложените мерки. 

Забележка:  
„Ефективност“  е степен на постигане на целите на дейностите по мониторинг или 
контрол при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 
„Ефикасност“  е възможност за постигане на положителни резултати от използваните 
дейностите по мониторинг или контрол. 
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 
изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 
техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 
 
9. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 

следната формула: 
 
 КО = О1 + О2 + О3 + О4 + О5 + О6 + О7 + О8 

 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място 
участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 

методика и показатели. 
 
 

Изготвил: 
   
адв. Димитър Сергеев Костов /положен подпис/  

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на Община 
Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Административен 
капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 
Държавния бюджет на Република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-
153/20.08.2014 г., сключен между Община Смолян - бенефициент и Министерство на Финансите  - 
Управляващ орган. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


