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 Приложение № 11 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ 

 
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  
КО = П1 х 50% + П2 х 50%  
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 
На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 
Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на  

офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, 
която се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за оценка. 

 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 
 

Показател – П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна тежест 
в КО 

1. Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката – П1 100 50 % 

2. Ценово предложение – П2 100 50 % 
 

Показатели за оценка: 
 

1. (П1)  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка - 50%.  

 Конкретният брой точки за всяка оферта по този показател се определя на базата на 
експертна оценка на комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на 
поръчката, което следва да е изготвено съгласно изискванията на възложителя. Сравнява се 
степента на съответствие с посочените по-долу критерии:  
 

ПОКАЗАТЕЛ Степен на съответствие Брой точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката Макс. брой 
точки 100 

Фактори, влияещи на 
оценката: 

 

В  техническото  предложение  се  съдържат всички от 
посочените критерии: 

1. Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  
етап е декомпозиран на дейностите, включени в него. 

100 точки. 
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Оценява се 
организацията за 
изпълнение на предмета 
на поръчката, която 
включва всички зададени 
ангажименти за 
съдържанието на тази 
част от техническото 
предложение и има 
предварително 
зададеното в 
документацията 
минимално изискуемо 
съдържание.  
По този показател 
Комисията оценява: 
описанието на 
цялостния процес по 
изпълнението на СМР, 
предложения от 
участника подход, 
организацията на 
строителството,  
технология на 
изпълнение, обособените 
фази, етапи и дейности, 
заедно с 
разпределението  на  
отговорностите на 
членовете на екипа в  
това число обема 
работи; координация на 
дейностите и 
взаимодействието 
между членовете на 
екипа, предложените 
мерки за контрол на 
социалното напрежение, 
начините на 
взаимодействие с всички 
участници в 
строителния процес и 
контролните органи. 
 
 

Включени са всички дейности и поддейности, необходими 
за изпълнението на предмета на обществената поръчка; 
налице е последователност и взаимовръзка между отделните 
етапи и между дейностите във всеки етап. 

2. Описана е технологията за изпълнение на всички 
видове СМР, включени в предмета на поръчката, като 
същата е съобразена с действащите технически норми и 
стандарти, с Техническите спецификации и одобрения 
инвестиционен проект на възложителя и е приложима за 
конкретния строеж, предвид неговите характеристики и 
особености. 

3. За всеки вид СМР, включен в предмета на 
поръчката, са описани ресурсите, които участникът 
предвижда да ангажира като вид/квалификация и брой, а 
именно работна сила, механизация и строителни продукти. 
Предвижда се да бъдат ангажирани само действително 
необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите, 
съобразно предложената технология за изпълнение на 
съответния вид работа, което се явява предпоставка за 
създаване на организация на строителството, съответстваща 
на изискванията на възложителя. 

4. Предвидени са мерки за контрол на социалното 
напрежение чрез намаляване на затрудненията за всеки един 
от трите аспекта на ежедневието, идентифицирани от 
възложителя – физически достъп, външна среда, достъп до 
комунални услуги, като всяка мярка съдържа едновременно 
и трите компонента – 1.обхват, предмет и очаквани 
резултати от мярката; 2.план за прилагането й; 3.действия 
по контрол на изпълнението й и действия при отклонение от 
плана за прилагането на мярката. Всички предложени мерки 
са съобразени със спецификата на конкретния строеж, 
приложими са и изпълнението им ще доведе до висока 
степен на постигане на търсените резултати 

5. Предложената схема на взаимодействие между 
членовете  на  екипа на участника  с възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, обхваща в 
пълна степен взаимовръзките между всички заинтересовани 
страни; показва разбиране процесите на комуникация, 
координация, контрол и субординация в рамките на 
изпълнение на поръчката и доказва възможността на  
участника за навременно и  качествено  изпълнение на 
поставените цели. 
В  техническото  предложение  се  съдържат 4 /четири/ от 
посочените критерии: 

1. Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  
етап е декомпозиран на дейностите, включени в него. 
Включени са всички дейности и поддейности, необходими 
за изпълнението на предмета на обществената поръчка; 
налице е последователност и взаимовръзка между отделните 
етапи и между дейностите във всеки етап. 

2. Описана е технологията за изпълнение на всички 
видове СМР, включени в предмета на поръчката, като 
същата е съобразена с действащите технически норми и 
стандарти, с Техническите спецификации и одобрения 
инвестиционен проект на възложителя и е приложима за 
конкретния строеж, предвид неговите характеристики и 
особености. 

3. За всеки вид СМР, включен в предмета на 
поръчката, са описани ресурсите, които участникът 
предвижда да ангажира като вид/квалификация и брой, а 
именно работна сила, механизация и строителни продукти. 
Предвижда се да бъдат ангажирани само действително 

80 точки. 
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необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите, 
съобразно предложената технология за изпълнение на 
съответния вид работа, което се явява предпоставка за 
създаване на организация на строителството, съответстваща 
на изискванията на възложителя. 

4. Предвидени са мерки за контрол на социалното 
напрежение чрез намаляване на затрудненията за всеки един 
от трите аспекта на ежедневието, идентифицирани от 
възложителя – физически достъп, външна среда, достъп до 
комунални услуги, като всяка мярка съдържа едновременно 
и трите компонента – 1.обхват, предмет и очаквани 
резултати от мярката; 2.план за прилагането й; 3.действия по 
контрол на изпълнението й и действия при отклонение от 
плана за прилагането на мярката. Всички предложени мерки 
са съобразени със спецификата на конкретния строеж, 
приложими са и изпълнението им ще доведе до висока 
степен на постигане на търсените резултати 

5. Предложената схема на взаимодействие между 
членовете  на  екипа на участника  с възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, обхваща в 
пълна степен взаимовръзките между всички заинтересовани 
страни; показва разбиране процесите на комуникация, 
координация, контрол и субординация в рамките на 
изпълнение на поръчката и доказва възможността на  
участника за навременно и  качествено  изпълнение на 
поставените цели. 
В  техническото  предложение  се  съдържат 3 /три/ от 
посочените критерии: 

1. Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  
етап е декомпозиран на дейностите, включени в него. 
Включени са всички дейности и поддейности, необходими 
за изпълнението на предмета на обществената поръчка; 
налице е последователност и взаимовръзка между отделните 
етапи и между дейностите във всеки етап. 

2. Описана е технологията за изпълнение на всички 
видове СМР, включени в предмета на поръчката, като 
същата е съобразена с действащите технически норми и 
стандарти, с Техническите спецификации и одобрения 
инвестиционен проект на възложителя и е приложима за 
конкретния строеж, предвид неговите характеристики и 
особености. 

3. За всеки вид СМР, включен в предмета на 
поръчката, са описани ресурсите, които участникът 
предвижда да ангажира като вид/квалификация и брой, а 
именно работна сила, механизация и строителни продукти. 
Предвижда се да бъдат ангажирани само действително 
необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите, 
съобразно предложената технология за изпълнение на 
съответния вид работа, което се явява предпоставка за 
създаване на организация на строителството, съответстваща 
на изискванията на възложителя. 

4. Предвидени са мерки за контрол на социалното 
напрежение чрез намаляване на затрудненията за всеки един 
от трите аспекта на ежедневието, идентифицирани от 
възложителя – физически достъп, външна среда, достъп до 
комунални услуги, като всяка мярка съдържа едновременно 
и трите компонента – 1.обхват, предмет и очаквани 
резултати от мярката; 2.план за прилагането й; 3.действия по 
контрол на изпълнението й и действия при отклонение от 
плана за прилагането на мярката. Всички предложени мерки 
са съобразени със спецификата на конкретния строеж, 
приложими са и изпълнението им ще доведе до висока 

60 точки 
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степен на постигане на търсените резултати 
5. Предложената схема на взаимодействие между 

членовете  на  екипа на участника  с възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, обхваща в 
пълна степен взаимовръзките между всички заинтересовани 
страни; показва разбиране процесите на комуникация, 
координация, контрол и субординация в рамките на 
изпълнение на поръчката и доказва възможността на  
участника за навременно и  качествено  изпълнение на 
поставените цели. 
В  техническото  предложение  се  съдържат 2 /два/ от 
посочените критерии: 

1. Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  
етап е декомпозиран на дейностите, включени в него. 
Включени са всички дейности и поддейности, необходими 
за изпълнението на предмета на обществената поръчка; 
налице е последователност и взаимовръзка между отделните 
етапи и между дейностите във всеки етап. 

2. Описана е технологията за изпълнение на всички 
видове СМР, включени в предмета на поръчката, като 
същата е съобразена с действащите технически норми и 
стандарти, с Техническите спецификации и одобрения 
инвестиционен проект на възложителя и е приложима за 
конкретния строеж, предвид неговите характеристики и 
особености. 

3. За всеки вид СМР, включен в предмета на 
поръчката, са описани ресурсите, които участникът 
предвижда да ангажира като вид/квалификация и брой, а 
именно работна сила, механизация и строителни продукти. 
Предвижда се да бъдат ангажирани само действително 
необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите, 
съобразно предложената технология за изпълнение на 
съответния вид работа, което се явява предпоставка за 
създаване на организация на строителството, съответстваща 
на изискванията на възложителя. 

4. Предвидени са мерки за контрол на социалното 
напрежение чрез намаляване на затрудненията за всеки един 
от трите аспекта на ежедневието, идентифицирани от 
възложителя – физически достъп, външна среда, достъп до 
комунални услуги, като всяка мярка съдържа едновременно 
и трите компонента – 1.обхват, предмет и очаквани 
резултати от мярката; 2.план за прилагането й; 3.действия по 
контрол на изпълнението й и действия при отклонение от 
плана за прилагането на мярката. Всички предложени мерки 
са съобразени със спецификата на конкретния строеж, 
приложими са и изпълнението им ще доведе до висока 
степен на постигане на търсените резултати. 

5. Предложената схема на взаимодействие между 
членовете  на  екипа на участника  с възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, обхваща в 
пълна степен взаимовръзките между всички заинтересовани 
страни; показва разбиране процесите на комуникация, 
координация, контрол и субординация в рамките на 
изпълнение на поръчката и доказва възможността на  
участника за навременно и  качествено  изпълнение на 
поставените цели. 

40 точки 

В  техническото  предложение  се  съдържа 1 /един/ от 
посочените критерии: 

1. Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  
етап е декомпозиран на дейностите, включени в него. 
Включени са всички дейности и поддейности, необходими 

20 точки 
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за изпълнението на предмета на обществената поръчка; 
налице е последователност и взаимовръзка между отделните 
етапи и между дейностите във всеки етап. 

2. Описана е технологията за изпълнение на всички 
видове СМР, включени в предмета на поръчката, като 
същата е съобразена с действащите технически норми и 
стандарти, с Техническите спецификации и одобрения 
инвестиционен проект на възложителя и е приложима за 
конкретния строеж, предвид неговите характеристики и 
особености. 

3. За всеки вид СМР, включен в предмета на 
поръчката, са описани ресурсите, които участникът 
предвижда да ангажира като вид/квалификация и брой, а 
именно работна сила, механизация и строителни продукти. 
Предвижда се да бъдат ангажирани само действително 
необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите, 
съобразно предложената технология за изпълнение на 
съответния вид работа, което се явява предпоставка за 
създаване на организация на строителството, съответстваща 
на изискванията на възложителя. 

4. Предвидени са мерки за контрол на социалното 
напрежение чрез намаляване на затрудненията за всеки един 
от трите аспекта на ежедневието, идентифицирани от 
възложителя – физически достъп, външна среда, достъп до 
комунални услуги, като всяка мярка съдържа едновременно 
и трите компонента – 1.обхват, предмет и очаквани 
резултати от мярката; 2.план за прилагането й; 3.действия по 
контрол на изпълнението й и действия при отклонение от 
плана за прилагането на мярката. Всички предложени мерки 
са съобразени със спецификата на конкретния строеж, 
приложими са и изпълнението им ще доведе до висока 
степен на постигане на търсените резултати. 

5. Предложената схема на взаимодействие между 
членовете  на  екипа на участника  с възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, обхваща в 
пълна степен взаимовръзките между всички заинтересовани 
страни; показва разбиране процесите на комуникация, 
координация, контрол и субординация в рамките на 
изпълнение на поръчката и доказва възможността на  
участника за навременно и  качествено  изпълнение на 
поставените цели. 
Забележка: В случай, че Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката не 
отговаря на базовия критерий, за който се 
присъждат 20 т., а също и при наличие на 
противоречие между отделни елементи от 
предложението и/или противоречие между 
предложението и приложимите нормативни 
актове, участникът ще бъде отстранен от 
последващо участие в процедурата. 

 
 
 
 
 

 
 

2. (П2)  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Този показател включва оценка на предложената обща цена за изпълнение на поръчката. 
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: 
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П2 = Ц
Ц

	х	100, където 

 
Цmin – най-ниска предложена обща цена за изпълнение на поръчката; 
Цi – предложена цена за изпълнение на поръчката от съответния участник 
 
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 
 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 
процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от максималната 
допустима стойност. При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и 
цените за отделните изброени дейности, участникът ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се 
приема записът с думи.  
 

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и 
измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 
съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да 
бъде получен за съответния показател). 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с 
изискванията, посочени по-горе. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


