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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Комисията за провеждане на процедурата по настоящата обществена поръчка 

разглежда всички допуснати оферти и ги оценява в съответствие с предварително избраните 

критерии, посочени в Обявлението за обществена поръчка и в съответствие с настоящата 

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. До оценяване по настоящата 

Методика се допускат оферти, които: 

- са подадени от участници, отговарящи на минималните изисквания за 

финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. 

- отговарят на предварително обявените от Възложителя условия; 

 

Общи положения 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определят 

потенциалниизпълнители, с които ще се сключи Рамково споразумение. 

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценки по обективни 

критерии, като по този начин се гарантира на Възложителя както точна оценка, така и 

качествено изпълнение на поръчката от страна на потенциалнитеизпълнители. 

Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна 

оценка, изчислена на база критериите за оценка на офертите, като се търси икономически 

най-изгодната оферта.  

Констатирани аритметични грешки се отстраняват при спазване на следното правило 

– при различия между сумите, изразени в цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изписване. При разлика между единични цени и общ сбор, за верни се приемат единичните 

цени. 

 

Оценката се извършва по следните показатели: 

Техническа оценка /тежест в комплексната оценка – 60 % 

Финансова оценка /тежест в комплексната оценка – 40 % 

 

1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА (Т) 

 

Максимален брой точки 100 и относителна тежест в крайната оценка – 60 % 

Техническата оценка представлява оценка на концепцията към техническото 

предложение на участника за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническата спецификация, методите и подходите за постигане 

на заложените резултати и изпълнение на заложените цели. Оценяват се описанието на 

всички дейности, подходи, избор на методология, организация на дейностите, предложения 

за осъществяване и за техническо изпълнение на предмета на поръчката. 

 

 

Подпоказатели на техническата оценка: 
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• Организация и план за изпълнение на дейностите и стратегия на участника– 

oбосновка на участника – 50 т. 

• Технически предимства, естетически и функционални характеристики, 

 предложени от участника за изпълнение на поръчката – 30т. 

• Предложени допълнителни инструменти за подобряване качеството на услугата, 

 максимална тежест - 20 т. 

 

Всеки член на Комисията изготвя за всеки участник своя индивидуална оценка по 

всеки подпоказател. Средната оценка на участника по всеки подпоказател се формира като 

средноаритметична стойност от индивидуалните оценки по този подпоказател на всеки от 

членовете на Комисията. 

 

Финалната оценка по показателя „Техническа оценка“, се формира като сбор от 

средноаритметична стойност от индивидуалните оценки по горните три подпоказателя. 

Показателят „Т” се формира като сума от оценките по подпоказателите Т1, Т2 и Т3 по 

следната формула: 

 

Т = Т1+Т2+Т3 

 

Таблица 1 

ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА Максимална тежест на оценката  

Т1 

 

Организация и план за изпълнение на 

дейностите. Стратегия на участника за 

предотвратяване на ситуации, които биха 

повлияли на качественото изпълнение – 

обосновка на участника 

 

50 т. 

     Т2 

Технически предимства, естетически и 

функционални характеристики, предложени от 

участника за изпълнение на поръчката 

30 т. 

     Т3 
Допълнителни инструменти за подобряване 

качеството на услугата 
20 т. 

 

Т 
ОБЩО 

 

100 

 

 

 

ТОЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ 

ПОДПОКАЗАТЕЛ 

 

1.1. Подпоказател  Т1 - максимална тежест - 50 т. 
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В настоящия подпоказател се оценяват обосновката на участника по отношение 

наразработените организация, план и стратегия за изпълнение на дейностите, съгласно 

посочените в таблицата по-долу критерии, като следва да се направи подробно описание на 

дейностите, които ще бъдат извършвани, при изпълнение на поръчката, тяхната 

последователност и съдържание.  

При разработване на Организация за изпълнение на дейностите, участниците следва 

да включат описание на изпълнението на всички дейности, посочени в техническата 

спецификация. Стратегията на участника, трябва да е съобразена с организацията на 

изпълнението и да описва на база опита на участникапредотвратяване на ситуации, които 

биха повлияли на качественото изпълнение 

Участниците следва задължително да посочат конкретен план за изпълнение, в който 

е посочено необходимото им време за изпълнението на всяка дейност както и необходимият 

им човешки ресурс за изпълнението на съответната дейност, съобразно предложените от тях 

служители или експерти,които ще отговарят за изпълнението на поръчката. 

Комисията оценява предложението с точки въз основа на Таблица за оценка на степен 

на съответствие по подпоказател „Организация и план за изпълнение на дейностите”.  

 

Оценката на кандидата по показателя се изчислява по формулата: 

 

Т1=   
Т1n 

Х 50 
Т1max 

 

Където: 

Т1n е общият брой точки даден от комисията на съответния участник по съответния 

критерий. 

Т1max e определеният максимален брой точки за съответния критерий (Таблица 2) – 3 

точки 

 

Офертите, отговарящи на изискванията на Възложителя, се оценяват по следните критерии: 

 

Таблица 2 

 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – ОБОСНОВКА 

НА УЧАСТНИКА” 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ , ПЛАН 

И СТРАТЕГИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ – 

ОБОСНОВКА НА 

УЧАСТНИКА 

Степен на съответствие Брой точки 
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- Описание на дейностите 

и услугите, предмет на 

логистична подкрепа, 

стратегия на участника за 

предотвратяване на 

ситуации, които биха 

повлияли на качественото 

изпълнение, инструменти 

за изпълнение и мерки за 

контрол. 

- Разпределение на 

човешкия ресурс по време 

на изпълнение на 

дейностите и 

взаимодействие с 

Възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникът е разписал в предложението си 

видовете дейности според вида на задачите, 

необходими за изпълнение на поръчката. 

Дейностите са представени по начин, от 

който е видно познаване на цялостния процес 

на подготовка, реализация и изпълнение на 

задачите. 

Участникът е предложил план за изпълнение 

на всички посочени от него дейности и мерки 

за контрол на изпълнението на всяка дейност.  

Описаният от участника план на работа е 

обоснован и напълно синхронизиран. 

Описаната подробна стратегия за повишаване 

на качеството и предотвратяването на 

ситуации които биха повлияли на 

изпълнението показват задълбочено 

познаване на организационния процес, отчел 

е всички рискове и предпоставки, които биха 

оказали влияние върху изпълнението на 

договора и постигането на целите му. 

Предвидил е механизми и действия, чието 

прилагане и изпълнение ще гарантира 

качественото изпълнение на договора в срок. 

Мерките за недопускане/предотвратяване на 

рискови ситуации са описани с пълно 

съответствие помежду си. 

Участникът е направил описание на процеса 

на управление на изпълнението на договора, 

от което е видно как би компенсирал всички 

проблеми, свързани с неговото изпълнение 

Участникът е разписал наличния човешки и 

технически ресурс за изпълнение на 

определените дейности, разпределението му 

във времето, като е дефинирал задачи и 

отговорности на отделните експерти и 

обезпечаването на всяка дейност с 

необходимия технически ресурс. 
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Участникът е разписал в предложението си 

видовете дейности според вида на задачите, 

необходими за изпълнение на поръчката. 

Дейностите са представени по начин, от 
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 който е видно познаване на цялостния процес 

на подготовка, реализация и изпълнение на 

задачите, но е налице поне едно от следните 

обстоятелства: 

Участникът е предложил план за изпълнение 

на всички посочени от него дейности, но 

мерките за контрол не дават достатъчна 

гаранция за качествено изпълнение. 

Описаният от участника план на работа не е 

обоснован и/или съдържа противоречия.  

В техническото предложение е обърнато 

внимание факторите, които могат да повлияят 

качественото изпълнение, но е налице поне 

едно от следните обстоятелства: 

-Има смислови несъответствия между 

предлаганите мерки;  

-Предлаганата организация и предвидените 

ресурси не гарантират надеждно 

предотвратяване и/или овладяване на 

ситуациите. 

-Участникът е направил описание на 

процеса на управление на дейностите по 

договора, но не е предвидил механизми и 

действия, чието прилагане и изпълнение ще 

гарантира качественото изпълнение на 

договора в срок. 

Участникът е разписал наличния човешки и 

технически ресурс за изпълнение на 

определените дейности, разпределението му 

във времето, но: 

- е дефинирал задачи и отговорности на 

отделните експерти, без да е описал 

обезпечаването на всяка дейност с 

необходимия технически ресурс, или 

- не е дефинирал задачи и отговорности на 

отделните експерти, но е описал 

обезпечаването на всяка дейност с 

необходимия технически ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникът е разписал в предложението си 

видовете дейности според вида на задачите, 

необходими за изпълнение на поръчката, но е 

налице поне едно от следните обстоятелства: 
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Участникът само е посочил дейностите, 

необходими за изпълнение на поръчката, без 

да е описал цялостния процес на подготовка, 

реализация и изпълнение на задачите. 

Участникът е предложил план за изпълнение 

на посочени от него дейности, в който само е 

преповторена информацията от пълното 

описание на обекта на поръчката и 

Техническата спецификация. Не са изведени 

мерки за контрол. 

Описаният от участника план на работа не е 

свързан със спецификата на дейностите.  

В техническото предложение е налице поне 

едно от следните обстоятелства: 

-Предложената стратегия за качествено 

изпълнение е твърде обща и/или посочените 

мерки не съответстват на поставената цел за 

предотвратяването и/или преодоляването им. 

-Участникът е разписал процеса на 

управление на изпълнението на договора, 

който той би упражнявал, без връзка с целите 

на възложените дейности. 

Участникът е разписал наличния човешки и 

технически ресурс за изпълнение на 

определените дейности, но не е описал 

разпределението във времето по конкретни 

задачи и отговорности и не е разписал 

обезпечаването на всяка дейност с 

необходимия технически ресурс. 

 

1  

 

 

 

1.2. Подпоказател Т2 - максимална тежест - 30 т. 

 

В настоящия подпоказател се оценяват предложенията на участниците за: 

 

- Техническа обезпеченост на местата за провеждане на събитията; 

- Адекватни примерни предложения за зали, съобразени с прогнозния брой участници, 

посочен в ТЗ; 

- Комплексно обосновано предложение за цялостно изпълнение на дейностите по 

поръчката. 
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 Участниците следва да опишат технически предложения за възможност за 

обезпечаване на технически материали, съобразно техническото задание, на местата за 

провеждане на събитията, както и начинът на организиране на транспорт и настаняване в 

избраните хотели на участниците в събитията.  

 Комисията оценява предложението с точки въз основа на Таблица за оценка на степен 

на съответствие по показател „Технически предимства, естетически и функционални 

характеристика, предложени от участника за изпълнение на поръчката”.  

 

Оценката на кандидата по показателя се изчислява по формулата: 

 

 

Т 2=   
Т 2n 

Х 30 
Т 2max 

 

Където: 

Т2n е общият брой точки даден от комисията на съответния участник по 

съответния критерий  

Т2max e определеният максимален брой точки за съответния критерий (Таблица 

3) – 3 точки 

 

Таблица 3 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ 

„ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА, ЕСТЕТИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ” 

ТЕХНИЧЕСКИ 

ПРЕДИМСТВА, 

ЕСТЕТИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Степен на съответствие Брой точки 

- Техническа 

обезпеченост на 

местата за провеждане 

на обученията и 

работните срещи; 

- Адекватни примерни 

предложения за зали, 

съобразени с 

прогнозния брой 

участници, посочен в 

техническата 

спецификация; 

- Комплексно 

Участникът представя и описва примерни 

места и зали, в които предлага да се проведе 

всяко от събитията. Приложени са мотиви 

за местата за провеждане на събитията и е 

направено описание на параметрите 

събитията, заложени в ТЗ функционалните 

и техническите параметри на обзавеждането 

и оборудването, свързано с провеждането на 

мероприятията. 

Детайлно разписани технически параметри 

на всяка една дейности, които осигуряват 

комплексно обосновано предложение за 

цялостно изпълнение на поръчката. 

 

 

 

 

 

 

 

3  
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обсоновано 

предложение за 

цялостно изпълнение 

на дейностите по 

поръчката. 

 
В техническото предложение е обърнато 

внимание на всеки един от факторите, но е 

налице поне едно от следните 

обстоятелства: 

-направеното описание на примерните места 

и зали за провеждане на събитията отговаря 

на спецификата на мероприятията, но 

участникът не е приложил мотиви към 

предложението си.  

-описанието на функционалните и 

технически параметри на обзавеждането и 

оборудването, свързани с провеждането на 

мероприятията, преповтаря информацията 

от Техническата спецификация на 

Възложителя. 

-Пропуски в разписани технически 

параметри на всяка една дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техническото предложение е налице поне 

едно от следните обстоятелства: 

-участникът е представил списък на 

примерни места за провеждане на 

събитията, не е приложил мотиви за залите, 

а направеното от него описание на 

параметрите само преповтаря 

информацията от Техническата 

спецификация на Възложителя. 

-функционалните и технически параметри 

на обзавеждането и оборудването, свързани 

с провеждането на мероприятията, са 

изброени, като липсва описателна част. 

-Неяснo разписани технически параметри на 

всяка една дейност. 

 

 

 

1  

 

 

 

1.3. Подпоказател Т3 - максимална тежест - 20 т. 
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В настоящия подпоказател се оценяват предложенията на участниците за: 

 

- описание на всички инструменти, които участниците считат, че ще повишат 

качеството на предоставената услуга; 

- Мотивация на посочените допълнителни услуги и инструменти за повишаване 

качеството на предоставената услуга. 

 

 Участниците следва да опишат онези допълнителни услуги и инструменти, които 

считат, че ще доведат до повишаване качеството на услугата. 

 

 Комисията оценява предложението с точки въз основа на Таблица за оценка на степен 

на съответствие по показател „ Допълнителни инструменти за подобряване качеството на 

услугата”.  

 

Оценката на кандидата по показателя се изчислява по формулата: 

 

 

Т 3=   
Т 3n 

Х 20 
Т 3max 

 

Където: 

Т3n е общият брой точки даден от комисията на съответния участник по 

съответния критерий  

Т3max e определеният максимален брой точки за съответния критерий (Таблица 

4) – 3 точки 

 

Таблица 4 

 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ  

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

УСЛУГАТА” 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ 

КАЧЕСТВОТО НА 

УСЛУГАТА 

Степен на съответствие Брой точки 

- Описание на всички 

инструменти, които 

участниците считат, че ще 

повишат качеството на 

предоставената услуга; 

 

Предложените допълнителни инструменти 

са конкретно и реално приложими /спрямо 

очакваните резултати/ за повишаване на 

качеството на услугата, като участникът 

конкретно предлага възможности и 

доказателства за изпълнението им. 

Предложените допълнителни  инструменти 

 

 

 

 

 

 

 

3  
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са аналитично обсоновани.  

 

 
Предложените допълнителни инструменти 

за повишаване на качеството на услугата са 

от общ характер, като участникът декларира 

възможности за изпълнението им и/или те 

не са аналитично обосновани.  

 

 

2 

Предложените допълнителни инструменти 

за повишаване на качеството на услугата са 

от общ характер. 

 

 

1 

 

 

Забележка: За целите на настоящата методика за оценка, използваните в горепосочената 

таблица определения се тълкуват, както следва: 

Под „детайлно” се има предвид, обстойно, изчерпателно описание, което освен, че 

съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто 

изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 

последователността на всяка една от предвидените за изпълнение дейности, с разписване 

на етапите, стъпките, които ще следва изпълнителят и методите, които ще прилага на 

отделните етапи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката. 

Под „общо“следва да се разбира кратко, сбито, без пояснение представяне на дейностите, 

преповтаряне дори и не буквално, на всяка една от предвидените за изпълнение дейности, 

изисквания на Възложителя и/или общоприети методи, способи и/или принципи, без същите 

да съдържат демонстрирано от участника разбиране на задачите/дейностите/услугите 

от документацията за възлагане. 

Под „пълно“ следва да се разбира описание, обяснение, изброяване, което цялостно отчита 

и е насочено към специфичния предмет на поръчката. Представени са всеобхватно всички 

аспекти на посочените компоненти на показателя „Техническо предложение“. „пълно 

описание“ означава и описание, което е недвусмислено и не създава необходимост от 

тълкуване от страна на оценителната комисия. 

Под „конкретно“/„подробно“ следва да се разбира описание, което освен че съдържа 

информация относно изброените от Възложителя компоненти на показателя „Техническо 

предложение“, не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а предоставя 

допълнителни поясняващи текстове, детайлна информация, свързана с конкретните 

изисквания към съдържанието на компонентите на техническото предложение, техния 

конкретен обхват и аспекти, зададени от документацията за възлагане, имащи отношение 

към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, както и надграждане над 

предвидените в техническите спецификации и изисквания. 

 

 

 

2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (Ф) 
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Максимален брой точки – 100 и коефициент на тежест в комплексната оценка - 40 %. 

 

 Участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава 

максимален брой точки, а оценката на следващите участници се формира по формулата: 

 

Ф =   
Фmin 

х 100 
Фn 

 

 

Където, 

Ф – е оценката на участника по този показател * 

Фmin – е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката, предложена от 

участник  

Фn – е предложената цена за изпълнение на поръчката от участника, оценяван по този 

показател* 

 

* Изчислява се обща цена за всеки участник, съобразно следната формула:  

Ф = ОЦ1+ОЦ2+ОЦ3+ОЦ4+ОЦ5+ОЦ6+ОЦ7 

 

 Оферираните цени по отделните елементи на даден компонент имат относителна 

тежест в общия сбор оферирани цени по този компонент, съобразно коефициента, по който 

същата се умножава /коефициентите съответстват като процент на тежест, както 

следва:x0,05 – 5 %; х0,1 – 10 %; х0,15 – 15%; х0,2 – 20 %; х0,3 – 30 %; х0,4 – 40 %; х0,5 – 50 

%; х0,6 – 60 %;  х0,8 – 80 %/ 

 

1. Настаняване 

1.1. Цени за нощувка със закуска за един човек в единична стая за областeн град: 

1.1.1 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 1 звездa; 

(относителна тежест в компонент 1.1. – 10 %) 

1.1.2 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 2 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.1. – 10 %) 

1.1.3 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 3 звезди. 

(относителна тежест в компонент 1.1. – 30 %) 

1.1.4 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 4 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.1. – 30 %) 

1.1.5 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 5 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.1. – 20 %) 

Обща цена по компонент 1.1. се получава по следната формула: 

ОЦ1.1. = Ц1.1.1х0,1 + Ц1.1.2х0,1 +Ц1.1.3х0,3+ Ц1.1.4х0,3+ Ц1.1.5х0,2 
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Където 

ОЦ1.1. – е общата цена по компонент 1.1. 

Ц1.1.1 – оферираната от участника цена по т. 1.1.1.  

Ц1.1.2 – оферираната от участника цена по т. 1.1.2. 

Ц1.1.3 – оферираната от участника цена по т. 1.1.3. 

Ц1.1.4 – оферираната от участника цена по т. 1.1.4. 

Ц1.1.5 – оферираната от участника цена по т. 1.1.5. 

 

1.2. Цени за нощувка със закуска за един човек в двойна стая в областeн град: 

1.2.1 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 1 звездa; 

(относителна тежест в компонент 1.2. – 10 %) 

1.2.2 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 2 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.2. – 10 %) 

1.2.3 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 3 звезди. 

(относителна тежест в компонент 1.2. – 30 %) 

1.2.4 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 4 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.2. – 30 %) 

1.2.5 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 5 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.2. – 20 %) 

Обща цена по компонент 1.2. се получава по следната формула: 

ОЦ1.2. = Ц1.2.1х0,1 + Ц1.2.2х0,1 +Ц1.2.3х0,3+ Ц1.2.4х0,3+ Ц1.2.5х0,2 

Където 

ОЦ1.2. – е общата цена по компонент 1.2. 

Ц1.2.1 – оферираната от участника цена по т. 1.2.1.  

Ц1.2.2 – оферираната от участника цена по т. 1.2.2. 

Ц1.2.3 – оферираната от участника цена по т. 1.2.3. 

Ц1.2.4 – оферираната от участника цена по т. 1.2.4. 

Ц1.2.5 – оферираната от участника цена по т. 1.2.5. 

 

1.3. Цени за нощувка със закуска за един човек в единична стая извън областeн център: 
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1.3.1 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 1 звездa; 

(относителна тежест в компонент 1.3. – 10 %) 

1.3.2 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 2 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.3. – 10 %) 

1.3.3 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 3 звезди. 

(относителна тежест в компонент 1.3. – 30 %) 

1.3.4 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 4 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.3. – 30 %) 

1.3.5 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 5 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.3. – 20 %) 

Обща цена по компонент 1.3 се получава по следната формула: 

ОЦ1.3. = Ц1.3.1х0,1 + Ц1.3.2х0,1 +Ц1.3.3х0,3+ Ц1.3.4х0,3+ Ц1.3.5х0,2 

Където 

ОЦ1.3. – е общата цена по компонент 1.3. 

Ц1.3.1 – оферираната от участника цена по т. 1.3.1.  

Ц1.3.2 – оферираната от участника цена по т. 1.3.2. 

Ц1.3.3 – оферираната от участника цена по т. 1.3.3. 

Ц1.3.4 – оферираната от участника цена по т. 1.3.4. 

Ц1.3.5 – оферираната от участника цена по т. 1.3.5. 

 

1.4. Цени за нощувка със закуска за един човек в двойна стая извън областeн център: 

1.4.1 Без ДДС – цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 1 звездa; 

(относителна тежест в компонент 1.4. – 10 %) 

1.4.2 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 2 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.4. – 10 %) 

1.4.3 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 3 звезди. 

(относителна тежест в компонент 1.4. – 30 %) 

1.4.4 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 4 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.4. – 30 %) 

1.4.5 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 5 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.4. – 20 %) 

Обща цена по компонент 1.4 се получава по следната формула: 
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ОЦ1.4. = Ц1.4.1х0,1 + Ц1.4.2х0,1 +Ц1.4.3.х0,3+ Ц1.4.4х0,3+ Ц1.4.5х0,2 

Където 

ОЦ1.4. – е общата цена по компонент 1.4. 

Ц1.4.1 – оферираната от участника цена по т. 1.4.1.  

Ц1.4.2 – оферираната от участника цена по т. 1.4.2. 

Ц1.4.3 – оферираната от участника цена по т. 1.4.3. 

Ц1.4.4 – оферираната от участника цена по т. 1.4.4. 

Ц1.4.5 – оферираната от участника цена по т. 1.4.5. 

 

1.5. Цени за нощувка със закуска за един човек в единична стая в курортно селище: 

1.5.1 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 1 звездa; 

(относителна тежест в компонент 1.5. – 10 %) 

1.5.2 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 2 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.5. – 10 %) 

1.5.3 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 3 звезди. 

(относителна тежест в компонент 1.5. – 30 %) 

1.5.4 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 4 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.5. – 30 %) 

1.5.5 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 5 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.5. – 20 %) 

Обща цена по компонент 1.5 се получава по следната формула: 

ОЦ1.5. = Ц1.5.1х0,1 + Ц1.5.2х0,1 +Ц1.5.3х0,3+ Ц1.5.4х0,3+ Ц1.5.5х0,2 

Където 

ОЦ1.5. – е общата цена по компонент 1.5. 

Ц1.5.1 – оферираната от участника цена по т. 1.5.1.  

Ц1.5.2 – оферираната от участника цена по т. 1.5.2. 

Ц1.5.3 – оферираната от участника цена по т. 1.5.3. 

Ц1.5.4 – оферираната от участника цена по т. 1.5.4. 

Ц1.5.5 – оферираната от участника цена по т. 1.5.5. 
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1.6. Цени за нощувка със закуска за един човек в двойна стая в курортно селище: 

1.6.1 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 1 звездa; 

(относителна тежест в компонент 1.6. – 10 %) 

1.6.2 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 2 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.6. – 10 %) 

1.6.3 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 3 звезди. 

(относителна тежест в компонент 1.6. – 30 %) 

1.6.4 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 4 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.6. – 30 %) 

1.6.5 Без ДДС - цена за нощувка със закуска за един човек в хотел категория 5 звезди; 

(относителна тежест в компонент 1.6. – 20 %) 

Обща цена по компонент 1.6 се получава по следната формула: 

ОЦ1.6. = Ц1.6.1х0,1 + Ц1.6.2х0,1 +Ц1.6.3х0,3+ Ц1.6.4х0,3+ Ц1.6.5х0,2 

Където 

ОЦ1.6. – е общата цена по компонент 1.6. 

Ц1.6.1 – оферираната от участника цена по т. 1.6.1.  

Ц1.6.2 – оферираната от участника цена по т. 1.6.2. 

Ц1.6.3 – оферираната от участника цена по т. 1.6.3. 

Ц1.6.4 – оферираната от участника цена по т. 1.6.4. 

Ц1.6.5 – оферираната от участника цена по т. 1.6.5. 

 

Обща цена по компонент 1 се получава по следната формула: 

ОЦ1 = ОЦ1.1 +ОЦ1.2 +ОЦ1.3+ОЦ1.4+ОЦ1.5+ОЦ1.6 

 

2. Наем зала и техника: 

 

2.1. Наем зала в 5 звезден хотел 

2.1.1 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 10 участника (относителна тежест в 

компонент 2.1. – 20 %) 

2.1.2 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 50 души (относителна тежест в 

компонент 2.1 – 30 %) 



16 

2.1.3 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 100 души (относителна тежест в 

компонент 2.1 – 30 %) 

2.1.4 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 250 души (относителна тежест в 

компонент 2.1 – 20 %) 

Обща цена по компонент 2.1. се получава по следната формула: 

ОЦ2.1 = Ц2.1.1х0,2 + Ц2.1.2х0,3 +Ц2.1.3х0,3+Ц2.1.4х0,2 

Където 

ОЦ2.1. – е общата цена по компонент 2.1. 

Ц2.1.1. – оферираната от участника цена по т. 2.1.1. 

Ц2.1.2. – оферираната от участника цена по т. 2.1.2. 

Ц2.1.3. – оферираната от участника цена по т. 2.1.3. 

Ц2.1.4. – оферираната от участника цена по т. 2.1.4. 

 

2.2. Наем зала в 4 звезден хотел 

2.2.1 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 10 участника (относителна тежест в 

компонент 2.2. – 20 %) 

2.2.2 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 50 души (относителна тежест в 

компонент 2.2. – 30 %) 

2.2.3 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 100 души (относителна тежест в 

компонент 2.2 – 30 %) 

2.2.4 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 250 души (относителна тежест в 

компонент 2.2 – 20 %) 

Обща цена по компонент 2.2. се получава по следната формула: 

ОЦ2.2 = Ц2.2.1х0,2 + Ц2.2.2х0,3 +Ц2.2.3х0,3+Ц2.2.4х0,2 

Където 

ОЦ2.2. – е общата цена по компонент 2.2. 

Ц2.2.1. – оферираната от участника цена по т. 2.2.1. 

Ц2.2.2. – оферираната от участника цена по т. 2.2.2. 

Ц2.2.3. – оферираната от участника цена по т. 2.2.3. 

Ц2.2.4. – оферираната от участника цена по т. 2.2.4. 
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2.3. Наем зала в 3 звезден хотел 

2.3.1 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 10 участника (относителна тежест в 

компонент 2.3. – 20 %) 

2.3.2 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 50 души (относителна тежест в 

компонент 2.3. – 30 %) 

2.3.3 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 100 души (относителна тежест в 

компонент 2.3. – 30 %) 

2.3.4 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 250 души (относителна тежест в 

компонент 2.3. – 20 %) 

Обща цена по компонент 2.3. се получава по следната формула: 

ОЦ2.3 = Ц2.3.1х0,2 + Ц2.3.2х0,3 +Ц2.3.3х0,3+Ц2.3.4х0,2 

Където 

ОЦ2.3. – е общата цена по компонент 2.3. 

Ц2.3.1. – оферираната от участника цена по т. 2.3.1. 

Ц2.3.2. – оферираната от участника цена по т. 2.3.2. 

Ц2.3.3. – оферираната от участника цена по т. 2.3.3. 

Ц2.3.4. – оферираната от участника цена по т. 2.3.4. 

 

2.4. Наем зала в 2 звезден хотел 

2.4.1 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 10 участника (относителна тежест в 

компонент 2.4. – 30 %) 

2.4.2 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 50 души (относителна тежест в 

компонент 2.4. – 30 %) 

2.4.3 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 100 души (относителна тежест в 

компонент 2.4. – 40 %) 

Обща цена по компонент 2.4. се получава по следната формула: 

ОЦ2.4. = Ц2.4.1х0,3 + Ц2.4.2х0,3 +Ц2.4.3х0,4 

Където 

ОЦ2.4. – е общата цена по компонент 2.4. 

Ц2.4.1. – оферираната от участника цена по т. 2.4.1. 

Ц2.4.2. – оферираната от участника цена по т. 2.4.2. 

Ц2.4.3. – оферираната от участника цена по т. 2.4.3. 
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2.5. Наем зала извън хотел 

2.5.1 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие до 100 участника (относителна тежест в 

компонент 2.5. – 50 %) 

2.5.2 Без ДДС - цена за наем на зала за събитие над 100 души (относителна тежест в 

компонент 2.5. – 50 %) 

Обща цена по компонент 2.5. се получава по следната формула: 

ОЦ2.5. = Ц2.5.1х0,5 + Ц2.5.2х0,5  

Където 

ОЦ2.5. – е общата цена по компонент 2.5. 

Ц2.5.1. – оферираната от участника цена по т. 2.5.1. 

Ц2.5.2. – оферираната от участника цена по т. 2.5.2. 

 

 

2.6. Осигуряване на техника 

2.6.1 Без ДДС – цена за наем на техника: професионално озвучаване, лаптоп, 

мултимедия/и и екран/и, монитори, покритие с микрофони, в т. ч. 2 безжични микрофони 

и др (относителна тежест в компонент 2.6. – 40 %) 

2.6.2 Без ДДС - цена за наем на техника за симултанен превод: 50 слушалки за превод, 

кабина за преводачите (относителна тежест в компонент 2.6. – 30 %) 

2.6.3 Без ДДС - цена за осигуряване на система за стрийминг (относителна тежест в 

компонент 2.6. – 30 %) 

 

Обща цена по компонент 2.6. се получава по следната формула: 

ОЦ2.6. = Ц2.6.1х0,4+ Ц2.6.2х0,3 + Ц2.6.3х0,3 

Където 

ОЦ2.6. – е общата цена по компонент 2.6. 

Ц2.6.1. – оферираната от участника цена по т. 2.6.1. 

Ц2.6.2. – оферираната от участника цена по т. 2.6.2. 

Ц2.6.3. – оферираната от участника цена по т. 2.6.3. 

Обща цена по компонент 2 се получава по следната формула: 

ОЦ2 = ОЦ2.1 +ОЦ2.2 +ОЦ2.3+ОЦ2.4+ОЦ2.5+ОЦ2.6 
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3.Хранене и кафе паузи: 

Отосно съдържанието и вида хранене/кафе паузи, когато се отнасят до варианти, 

приложимо е посоченото в Техническата спецификация. 

3.1. Кафе паузи 

3.1.1. Първи вариант цена без ДДС (относителна тежест в компонент 3.1. – 30 %) 

3.1.2. Втори вариант цена без ДДС (относителна тежест в компонент 3.1. – 20 %) 

3.1.3. Трети вариант цена без ДДС (относителна тежест в компонент 3.1. – 20 %) 

3.1.4. Зареждане с минерална вода 500 мл. два пъти дневно за всички участници вътре в 

залата. Цена без ДДС (относителна тежест в компонент 3.1. – 30 %) 

 

Обща цена по компонент 3.1. се получава по следната формула: 

ОЦ3.1. = Ц3.1.1х0,3 + Ц3.1.2х0,2 + Ц3.1.3х0,2+ Ц3.1.4х0,3 

 

Където 

ОЦ3.1. – е общата цена по компонент 3.1. 

Ц3.1.1. – оферираната от участника цена по т. 3.1.1. 

Ц3.1.2. – оферираната от участника цена по т. 3.1.2. 

Ц3.1.3. – оферираната от участника цена по т. 3.1.3. 

Ц3.1.4. – оферираната от участника цена по т. 3.1.4. 

 

3.2. Обяд  

3.2.1. Без ДДС цена за обяд на човек за сет-меню (относителна тежест в компонент 3.2. – 

50 %); 

3.2.2. Без ДДС цена за обяд на човек за бюфет (относителна тежест в компонент 3.2. – 50 

%); 

Обща цена по компонент 3.2. се получава по следната формула: 

ОЦ3.2. = Ц3.2.1х0,5 + Ц3.2.2х0,5 
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Където 

ОЦ3.2. – е общата цена по компонент 3.2. 

Ц3.2.1. – оферираната от участника цена по т. 3.2.1. 

Ц3.2.2. – оферираната от участника цена по т. 3.2.2. 

 

3.3. Вечеря  

3.3.1. Без ДДС цена за вечеря на човек за сет-меню (относителна тежест в компонент 3.3. 

– 20 %); 

3.3.2. Без ДДС цена за вечеря на човек за бюфет (относителна тежест в компонент 3.3. – 

20 %); 

3.3.3. Без ДДС цена за изнесена седяща вечеря / тристепенно меню/ на човек 

(относителна тежест в компонент 3.3. – 30 %); 

3.3.4. Без ДДС цена за вечеря на човек за изнесен бюфет/коктейл (относителна тежест в 

компонент 3.3. – 30 %); 

 

Обща цена по компонент 3.3. се получава по следната формула: 

ОЦ3.3. = Ц3.3.1х0,2 + Ц3.3.2х0,2 + Ц3.3.3х0,3+ Ц3.3.4х0,3 

 

Където 

ОЦ3.3. – е общата цена по компонент 3.3. 

Ц3.3.1. – оферираната от участника цена по т. 3.3.1. 

Ц3.3.2. – оферираната от участника цена по т. 3.3.2. 

Ц3.3.3. – оферираната от участника цена по т. 3.3.3. 

Ц3.3.4. – оферираната от участника цена по т. 3.3.4. 

 

Обща цена по компонент 3 се получава по следната формула: 

ОЦ3 = ОЦ3.1 +ОЦ3.2 +ОЦ3.3  

 

4.Транспорт 
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4.1. Цена за Трансфер летище/гара/автогара-хотел и обратно без ДДС 

4.2.Цена на километър за автобус (49 + 1 места.) без ДДС 

4.3.Цена на километър за микробус (8 + 1 места.) без ДДС 

Обща цена по компонент 4 се получава по следната формула: 

ОЦ4 = Ц4.1 + Ц4.2 +Ц4.3 

 

Където 

ОЦ4 – е общата цена по компонент 4. 

Ц4.1 – оферираната от участника цена по т. 4.1.  

Ц4.2 – оферираната от участника цена по т. 4.2. 

Ц4.3. – оферираната от участника цена по т. 4.3. 

 

5. Превод 

Цена за симултанен превод от и на един език, за един ден  

Обща цена по компонент 5. ………………(словом……………………) лв., без ДДС 

 

6. Конферентни материали и регистрационен процес  

 

6.1 Без ДДС цена за размножаване на материали – черно-бяло една страница; 

(относителна тежест в компонент 6 – 20 %) 

6.2 Без ДДС цена за размножаване на материали – цветно една страница; (относителна 

тежест в компонент 6 – 20 %) 

6.3 Без ДДС цена за изработка на легитимационни табели за лекторите;(относителна 

тежест в компонент 6 – 10 %) 

6.4 Без ДДС цена за изработка на указателни табели; (относителна тежест в компонент 6 

– 10 %) 

6.5. Без ДДС цена за изработка на брандирни чанти от плат с максимум четирицветен 

печат; (относителна тежест в компонент 6 – 10 %) 

6.6. Без ДДС цена за осигуряване на сувенири с национална символика; (относителна 

тежест в компонент 6 – 10 %) 
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6.7. Без ДДС цена за осигуряване на регистрационен процес; (относителна тежест в 

компонент 6 – 20 %) 

 

Обща цена по компонент 6 се получава по следната формула: 

 

ОЦ6 = Ц6.1х0,2 + Ц6.2х0,2 +Ц6.3х0,1+Ц6.4х0,1+ Ц6.5х0,1+ Ц6.6х0,1+ Ц6.7х0,2 

 

Където 

ОЦ6 – е общата цена по компонент 6. 

Ц6.1 – оферираната от участника цена по т. 6.1.  

Ц6.2 – оферираната от участника цена по т. 6.2. 

Ц6.3. – оферираната от участника цена по т. 6.3. 

Ц6.4. – оферираната от участника цена по т. 6.4. 

Ц6.5. – оферираната от участника цена по т. 6.5. 

Ц6.6. – оферираната от участника цена по т. 6.6. 

Ц6.7. – оферираната от участника цена по т. 6.7. 

 

 

7. Съпътсващи дейности  

 

7.1 Без ДДС - цена на час за осигуряване на гид; (относителна тежест в компонент 7 – 20 

%) 

7.2 Без ДДС - цена на час фотозаснемане; (относителна тежест в компонент 7 – 20 %) 

7.3 Без ДДС - цена на час видеозаснемане; (относителна тежест в компонент 7 – 20 %) 

7.4 Без ДДС - цена за един час за осигуряване на аниматор за тиймбилдинг; (относителна 

тежест в компонент 7 – 20 %) 

7.5 Без ДДС - цена за развлекателна програма с фонова музика за един час, за един 

артист; (относителна тежест в компонент 7 – 20 %) 

 

Обща цена по компонент 7 се получава по следната формула: 

 

ОЦ7 = Ц7.1х0,2 + Ц7.2х0,2 +Ц7.3х0,2+ Ц7.4х0,2+ Ц7.5х0,2 

 

Където 

ОЦ7 – е общата цена по компонент 7. 

Ц7.1 – оферираната от участника цена по т. 7.1.  



23 

Ц7.2 – оферираната от участника цена по т. 7.2. 

Ц7.3. – оферираната от участника цена по т. 7.3. 

Ц7.4. – оферираната от участника цена по т. 7.4. 

Ц7.5. – оферираната от участника цена по т. 7.5. 

 

Предложените цени следва за бъдат изписани като положително число, с не повече от 2 /два/ 

знака след десетичната запетая.   

 Предложените цени са единични и максимални. Те обвързват потенциалните 

изпълнители за целия период на действие на договора. 

 Финансовата оценка /Ф/ се изчислява по следната формула:  

 

Ф = ОЦ1+ОЦ2+ОЦ3+ОЦ4+ОЦ5+ОЦ6+ОЦ7 

 

 

3. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка 

(Т) и финансовата (Ф) оценка при следните тежести: Техническа оценка – 60 %, Финансова 

оценка – 40 % 

 

Комплексната оценка се изчислява по формулата:  

 

КО = Тх0,6 + Фх0,4 

 

Където: 

КО  е Комплексната оценка на n-тата оферта, 

Т   е Техническата оценка на n-тата оферта, 

Ф  е Финансовата оценка на n-тата оферта. 

 

 

 


