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Приложение № 6 

МЕТОДИКА  

за оценка и класиране на оферти по  процедура с предмет „Публичност, 

реклама, рекламни материали и организиране на събития, в две обособени 

позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“ и 

Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организиране на събития“, по 

проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма 

за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез 

Европейски фонд за регионално развитие  съгласно Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния 

бюджет  на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г. 

 

        I. Общи разпоредби 

 

Оценяването и класирането на офертите на кандидатите по Обособена позиция № 

1 – „Рекламни услуги“ и Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организиране на 

събития“ се извършва по правилата, определени в настоящия документ. 

На основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от ПМС № 160/01.07.2016г. критерият за оценка на 

икономически най-изгодната оферта по Обособена позиция № 1 е: Оптимално 

съотношение качество-цена. Методиката за оценка на офертите по Обособена 

позиция № 1 е посочена в т. II по-долу.  

На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016г. критерият за оценка на 

икономически най-изгодната оферта по Обособена позиция № 2 е: Най-ниска цена.  
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   Разглеждането и оценката на офертите в процедурата за избор на изпълнител се 

извършва от оценители, назначени със заповед на Възложителя. 

На първо място се класира кандидатът, предложил най-ниска цена за 

изпълнение на дейностите, включени в Обособената позиция. В случай, че има 

кандидати, предложили една и съща цена за изпълнение  на дейностите по Обособена 

позиция № 2, оценителите  провеждат публично жребий за определяне на изпълнител 

между тези  кандидати. 

Преди да пристъпят към оценяване на офертите, назначените оценители 

проверяват дали офертите на кандидатите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие. Оценителите предлагат за 

отстраняване от процедурата кандидат, който е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на възложителя. 

 

II. Методика за комплексна оценка на оферти, подадени по Обособена 

позиция № 1 – „Рекламни услуги“ 

 

Във връзка с горепосочената процедура за определяне на изпълнител по 

Обособена позиция № 1, се определят: 

a. критерия за оценка на офертите в процедурата; 

b. показателите, включени в критерия за оценка, относителната тежест на всички 

показатели (когато има повече от един показател); 

c. методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки 

показател (когато има повече от един показател), които се прилагат при оценяване на 

офертите в процедурата. 
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Класирането на офертите, подадени по Обособена позиция № 1 – „Рекламни 

услуги“, се извършва на база получена „Комплексна оценка” (КО) съобразно, 

посочените по-долу показатели: 

 

Комплексна оценка (КО) на офертата на всеки кандидат се изчислява по 

формулата: 

КО = (П1 х 50%) + (П2 х 50%) 

Където: 

КО е Комплексна оценка 

П1 е Оценка на Ценовото предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 

П2 е Оценка на Техническото предложение за изпълнение на Обособена позиция 

№ 1 

50% е относителната тежест на показателя в комплексната оценка.  

Максималният брой точки, които всеки кандидат може да получи за КО е 100 (сто) 

точки. 

 

Показател (наименование) Максимален брой 

точки 

Тежест 

П1  - Оценка на Ценовото предложение за 

изпълнение на поръчката  

100 50% 

П2 - Оценка на Техническото предложение 

за изпълнение на поръчката  

100 50% 
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1. Показател 1 (П1) - Оценка на Ценовото предложение за изпълнение на 

Обособена позиция № 1 

 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. 

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 50%. 

Максимален брой точки (100) получава офертата с предложена най-ниска цена. 

Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

 

П1= ЦОмин х 100 

         ЦОn 

 

Където:  

П1 е Оценка на Ценовото предложение за изпълнение на дейностите по Обособена 

позиция № 1; 

ЦОмин е най-ниската предложена цена  в лева без ДДС от кандидат в процедурата за 

изпълнение на Обособена позиция № 1; 

ЦОn е цената, предложена в лева без ДДС от n-тия кандидат в процедурата за 

изпълнение на Обособена позиция № 1; 

„100“ – максимални точки по показателя; 

 

П1 се закръглява до втория знак след десетичната запетая.  
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2. Показател 2 (П2) - Оценка на Техническото предложение за изпълнение на 

Обособена позиция № 1 

 

 Максимален брой точки по показателя - 100 точки.  

 Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 50%. 

Точките на кандидатите се определят по следната формула: 

 П2 = Т1 + Т2 

Където:  

П2 е Оценка на Техническото предложение за изпълнение на дейностите по 

Обособена позиция № 1.  

Т1 са точките, които съответният кандидат получава по заложения по-долу 

подпоказател за дейност № 1 - „Информационна кампания в социални мрежи за 

популяризиране на проекта и създаване и управление на профили в социални медии”. 

Т2 са точките, които съответният кандидат получава по заложения по-долу 

подпоказател за дейност № 4 - „Създаване и излъчване на един радио спот и един 

телевизионен спот/клип”. 

 

Назначените оценители оценяват кандидатите по посочените в таблиците по-долу 

подпоказатели в зависимост от заложеното в Техническото предложение на 

кандидата. 
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Подпоказател за дейност № 1 - „Информационна кампания в социални 

мрежи за популяризиране на проекта и създаване и управление на профили в 

социални медии”: 

 

Техническото предложение на кандидата надгражда 

минималните изисквания на Възложителя за 

изпълнение на Обособена позиция № 1, дейност № 1, 

посочени в Техническата спецификация: 

Оценка в брой точки 

(Т1), които 

кандидатът 

получава по 

подпоказателя, 

посочен в 

предходната колона  

- Кандидатът е заложил в Техническото си предложение 

по Обособена позиция № 1, дейност № 1 повече от 8 

(осем) различни по съдържание поста, които ще се 

публикуват в трите социални медии (Facebook, Twitter, 

LinkedIn) на месечна база  

50 точки 

- Кандидатът е заложил в Техническото си предложение 

по Обособена позиция № 1, дейност № 1 между 5 (пет) 

и 8 (осем)  различни по съдържание поста, които ще се 

публикуват в трите социални медии на месечна база 

25 точки 

 

Подпоказател за дейност № 4 „Създаване и излъчване на един радио спот и 

един телевизионен спот/клип“: 
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Подпоказател: Техническото предложение на кандидата 

надгражда минималните изисквания на Възложителя 

за изпълнение на Обособена позиция № 1, дейност № 4, 

посочени в Техническата спецификация: 

Оценка в брой точки 

(Т2), които 

кандидатът 

получава по 

подпоказателя, 

посочен в 

предходната колона 

- Кандидатът е заложил в Техническото си предложение 

по Обособена позиция № 1, дейност № 4 излъчване на 

радио спота над 8 (осем) пъти в едно радио и излъчване 

на телевизионния спот над 8 (осем) пъти в един 

телевизионен канал в трансграничния район. 

50 точки 

- Кандидатът е заложил в Техническото си предложение 

по Обособена позиция № 1, дейност № 4 излъчване на 

радио спота между 5 (пет) и 8 (осем) пъти в едно радио 

и излъчване на телевизионния спот между 5 (пет) и 8 

(осем) пъти в един телевизионен канал в 

трансграничния район. 

25 точки 

 

 

3. Крайното класиране на допуснатите оферти по Обособена позиция № 1 се 

извършва по низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. 

Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.  
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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 подпоказателя „Т1“ за 

дейност № 1 - „Информационна кампания в социални мрежи за популяризиране на 

проекта и създаване и управление на профили в социални медии”, като се избира 

офертата с по-голям брой точки по този показател. Оценителите провеждат публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако 

"икономически най-изгодната оферта" не може да се определи по реда, предвиден в 

предходните изречения на този параграф. 

 

 


