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РАЗЯСНЕНИЕ 
на основание чл. 16, ал. 2 от ПМС № 118/20.05.2014 г. 

 
 
 
ОТНОСНО: Постъпил въпрос по Публична обява по чл. 11, ал. 1 от ПМС № 
118/20.05.2014 г. с предмет „Извършване на анализи, актуализация на 
стратегически документи на местно ниво (Бобов дол и Перник) и изготвяне на два 
плана за действие в рамките на проект „GoGreenLocal – активни политики на 
местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени“ 

 
 
 

Постъпил въпрос на 29.08.2022 г.: 
 
В методиката за оценка на офертите е записано, че за Експерт „Териториално 
планиране“ се присъждат 15 точки за „Експерт с професионална компетентност – 
умения придобити при изготвяне изпълнение на 2 (два) броя проекти/дейности в 
областта на териториалното планиране и устройство на територията“.  
За същия експерт е записано, че се присъждат 25 точки за „Експерт с професионална 
компетентност – умения придобити при изготвяне изпълнение на 2 (два) броя 
проекти/дейности в областта на териториалното планиране и устройство на 
територията“. 
 
Моля, Възложителят да разясни при какви условия за Експерт „Териториално 
планиране“ се присъждат 15 точки и при какви условия за същия експерт се присъждат 
25 точки. 
 
 
Отговор: 
 
Във връзка със зададения въпрос, Възложителят дава следния отговор: 
 
Допусната е техническа грешка на стр. 6 от Методика за оценка на оферти по 
публична обява с предмет: „Извършване на анализи, актуализация на стратегически 
документи на местно ниво (Бобов дол и Перник) и изготвяне на два плана за действие 
в рамките на проект „GoGreenLocal – активни политики на местно ниво за адаптация 
и смекчаване на климатичните промени“, касаеща оценка по показател 
професионалната компетентност на предложения от кандидата Експерт 
„Териториално планиране“ (ПК 4). 
 
За Експерт „Териториално планиране“ точките за показател за професионалната 
компетентност на предложения от кандидата Експерт „Териториално 
планиране“ (ПК 4) точки  ще се присъждат както следва: 
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Точките за показател за професионалната компетентност на 
предложения от кандидата Експерт „Териториално планиране“ 
(ПК 4) се присъждат по следния начин: 

Оценка 

(Точки) 

Кандидатът е предложил: 

Експерт с професионална компетентност – умения придобити при 
изготвяне изпълнение на 1 (един) брой проекти и/или дейности в 
областта на териториалното планиране и устройство на 
територията 

 
5 

Експерт с професионална компетентност – умения придобити при 
изготвяне изпълнение на 2 (два) броя проекти и/или дейности в 
областта на териториалното планиране и устройство на 
територията 

 
15 

Експерт с професионална компетентност – умения придобити при 
изготвяне изпълнение на 3 (три) броя проекти и/или дейности в 
областта на териториалното планиране и устройство на 
територията 

 
25 

 
 
 
За Възложителя      Дата: 30.08.2022 г. 
Косьо Стойчев 


