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УКАЗАНИЯ  

ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ  

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ПМС №55/12.03.2007 г. 

 

 

1. Съгласно разпоредбите на ПМС №55/12.03.2007 г. бенефициентът може да залага минимални 

изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите и да посочи документите, с 

които наличието им да бъде доказано. Документите, които бенефициентите следва да посочват, са 

изброени в чл. 15, ал. 3 от ПМС № 55/12.03.2007 г. 

Залагане на минимално изискване към кандидатите за общ или специфичен оборот 

В случаите, при които се залага минимално изискване към кандидатите за общ или специфичен оборот, 

Управляващият орган счита за допустимо бенефициентите да залагат изискване за оборот, което не 

надхвърля с повече от 3 пъти прогнозната стойност на поръчката/съответната обособена позиция, за която се 

кандидатства. Същото следва да бъде обвързано с прогнозната стойност на обособената позиция/ на 

поръчката, а не с предложените от кандидата. Залагането на по-високи стойности ще се счита за 

дискриминационно и ще доведе  до налагане на финансова корекция по реда на Методологията за налагане 

на финансови корекции и Писмените правила за налагане на финансови корекции, които се прилагат спрямо 

разходите, свързани с изпълнение на договорите/заповедите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. 

При залагане на минимални изисквания както към общия, така и към специфичния оборот, следва да се 

следи за незалагане на противоречиви изисквания (напр. изискване за по-голям специфичен оборот от 

изисквания общ оборот). 

Изискването за общ оборот/специфичен оборот следва да се залага за последните 3 приключени 

финансови години общо, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си. По този начин същото ще бъде в пълно съответствие с чл. 15, ал.3, т.3 от ПМС № 

55/12.03.2007 г. 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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2. Съгласно разпоредбите на ПМС №55/12.03.2007 г. бенефициентът може да залага минимални 

изисквания за техническите възможности и квалификация на кандидатите и да посочи документите, 

с които наличието им да бъде доказано. Документите, които бенефициентите следва да посочват, са 

изброени в чл. 15, ал. 5 от ПМС № 55/12.03.2007 г. 

Залагане на минимално изискване за брой изпълнени договори и години опит  в конкретна сфера 

Управляващият орган счита за допустимо при залагане на изискване за изпълнен определен брой 

договори/доставки/услуги, минималният изискуем брой да не надвишава 3 броя, като бъде добавено и 

следното уточнение „ ... за последните 3 години (в случаите на доставка/услуга) или 3 броя за последните 5 

години (в случаите на СМР)”. По този начин минималното изискване ще бъде в съответствие с чл. 15, ал. 5, 

т.1 от ПМС № 55/12.03.2007г. 

Изискването за завишен брой изпълнени договори може да доведе до ограничаване на лицата, които 

биха могли да изпълнят поръчката. Поставянето на такова изискване не е правилно, доколкото информация 

за възможностите се получава и от реализирания оборот, без значение от колко договора е генериран. По 

същия начин се третира и залагането на изискването за 3 или повече години опит. Опитът е съизмерим по-

скоро с количеството и качеството на изпълнената работа, отколкото с времето, през която е била 

извършвана. 

Бенефициентите имат право да поставят и допълнително изискване договорите да са за изпълнени 

„сходни”, „подобни” или „аналогични” доставки. В случаите на няколко обособени позиции или когато в 

обхвата на една позиция влизат разнородни машини, е задължително да се прецизира изискването за 

„сходни”, „подобни” или „аналогични” доставки/договори. Това ще подпомогне правилното 

извършване на преценката от страна на назначената от бенефициента комисия за оценка и класиране на 

постъпилите оферти.  

Управляващият орган счита за дискриминационно да се изисква от кандидатите да доказват 

определен брой изпълнени договори, финансирани със средства от ЕС или договори, чиито възложители имат 

определена сфера на дейност, т.к. за бенефициентите е важно кандидатите им да докажат възможности за 

изпълнение на поръчката, независимо в коя сфера на икономическа дейност са действали до момента. 

Бенефициентите имат право да залагат изисквания относно образованието и квалификацията на 

лицата, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката. В случай че сложността на поръчката изисква 

наличието на голям брой специалисти със специфичен опит и квалификация, бенефициентите следва да 

приложат обосновка относно необходимостта им, за да не бъде считано залагането на такова изискване за 

дискриминационно. 

Документи за доказване на технически възможности и квалификация 

Като отделен документ за доказване на технически възможности и квалификация, бенефициентите 

поставят изискване за представяне на определен брой препоръки/референции. В тези случаи броят на 

референциите следва да е съобразен с препоръката, отправена по-горе по отношение броя на договорите, 

които биха могли да бъдат изискани като доказателство за натрупан опит. В случай че се изискват 

референции/препоръки, изрично следва да се посочи, че те трябва да бъдат от възложители, 
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посочени в Списъка на изпълнени договори, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 5, т. 1 от ПМС 

№55/12.03.2007 г. 

Често се поставя изискване за наличие на собствена сервизна база в определени градове, както и на 

специалисти в определена област, наети на трудови договори. Управляващият орган счита че подобни 

изисквания имат ограничаващ характер спрямо кандидатите, които разполагат с договор със сервизни бази 

за поддръжка на оборудването и наети  лица на граждански договори. В случай че се изисква информация 

относно тези параметри, то следва да се заложи по следния начин „наличие на сервизна база” и 

„наличие на специалисти” без да се ограничава вида на правоотношението и локацията на сервизните 

бази.  

 

 

Залагане на изискване за представяне на гаранция за участие  

и гаранция за добро изпълнение 

Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал.1 и ал.2 от ПМС №55/12.03.2007 г. бенефициентите могат да 

залагат изискване кандидатите да представят гаранция за участие, която трябва да е определена в 

абсолютна сума и не може да надвишава 1 на сто от прогнозната стойност на обособената 

позиция/поръчката. Кандидатът следва да  представи гаранцията заедно с офертата. Гаранцията за добро 

изпълнение, съгласно чл. 39, ал.2 от ПМС №55/12.03.2007 г., не може да надвишава 5 на сто от стойността 

на договора и се представя в момента на подписване на договора. Непредставянето й към този момент е 

основание за налагане на финансова корекция от страна на Управляващия орган. 

Управляващият орган счита че е дискриминационно да се поставят ограничения пред 

кандидатите/избраните изпълнители относно формата, в която ще бъдат представени гаранциите както за 

участие, така и за добро изпълнение, т.к. за тях е важно същите да бъдат налични, независимо дали 

представляват банков превод, банкова гаранция и вноска в брой в касата на бенефициента (за суми до 15 

000 лв.). 

 

Изготвяне на Методика за оценка при избран критерий                                                 

„икономически най-изгодна оферта“ 

 

Под термина “икономически най-изгодна оферта” се разбира оферта, която отговаря в най-голяма 

степен на предварително обявените от бенефициента показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта 

на процедурата за определяне на изпълнител по отношение на качество, цена, технически преимущества, 

естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, 

оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други. Във всички 

случаи, обаче, показателите, включени в критерия “икономически най-изгодна оферта”, трябва да са 

свързани с предмета на процедурата, а не с възможностите на кандидатите, които представляват 

изисквания за допустимост. Възможностите за изпълнение на определена поръчка – доставка, услуга или 

СМР, зависят както от техническите и финансови възможности на кандидата или участника, така и от екипа, с 

който той ще изпълнява договора. По тази причина опитът, който притежават лицата, ангажирани с 
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изпълнението на договора, следва да се провери на етапа на проверка за съответствие с минималните 

изисквания, поставени от бенефициента. Наличието или отсъствието на такъв опит има пряко отношение към 

годността и възможностите за реализация на договора, поради което този критерий следва да се използва 

като критерий за допускане, а не като показател за оценка на офертата. Смесването на минималните 

изисквания за техническо и икономическо състояние към кандидатите с критериите за оценка на офертите е 

недопустимо. 

В Методиката следва да се залагат обективни, точни, количествено измерими показатели. 

Недопустимо е да се включват субективни критерии, които зависят само от личната преценка на членовете 

на комисията, като  добра репутация, добро търговско име и т.н.  

При подготовка на Методика за оценка на оферти, подадени в процедура, която включва няколко 

обособени позиции, следва да се изготви отделна методика за всяка обособена позиция, за да може офертите 

по всяка позиция да бъдат оценени и да се изготви отделно класиране. 

Методиката за оценка се състои от определени показатели, които имат съответната тежест в 

комплексната оценка на офертите. В този случай следва да се има предвид обстоятелството, че максималният 

брой точки по всяка обособена позиция трябва да е еднакъв, за да се запази относителното им тегло в 

комплексната оценка.  

В Методиката за оценка не може да се залагат 0 точки за отделните показатели. В случай че се 

оценяват минимални характеристики, то на тях следва да се присъжда минимален брой точки, различен от 

нула. 

Пример: 

Показател Относителна тежест Максимален брой точки 

1. Предложена цена (П1) 30 % (0,30) 100 

2. Техническо съответствие 

(П2) 

50 % (0,50) 100 

3. Условия на гаранционен 

сервиз (П3) 

10 % (0,10) 100 

4. Срок на доставка (П4) 10 % (0,10) 100 

Комплексна оценка (КО) 100% 100 

 

КО=П1*0,30+П2*0,50+П3*0,10+П4*0,10 

 

 

 

 

 


