
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

- Показател „Организация на персонала” (ПК) с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

- Показател „Предложена цена” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,5 х ПК  + 0,5 х ЦП 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ПК е оценката по показателя „Организация на персонала” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Предложена цена” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая.  

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 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 показател „Организация на персонала”, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с 

посочения по-горе ред. 

1. Определяне на оценките по всеки показател 

Показателят „Организация на персонала” (ПК) представлява оценка на 

разпределението на ресурсите и организацията на екипа,  вкл. мерки за контрол на качеството и 

преодоляването на рисковете в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в 

Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. 

Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, 

извършвана от комисията по следните подпоказатели:  



1. Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1) – оценява се 

качеството на техническото предложение: предложеното разпределението на ресурсите за 

изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните 

проектанти и експерти съгласно планираните  дейности и начин на координация с 

Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. 

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение 

на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати.  

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се 

организира работата на проектантския екип, как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на 

екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Разпределението по дни в 

рамките на цялостното изпълнение на услугата ще бъде предмет на уточнение с участника, 

избран за Изпълнител на етапа след сключване на договора. 

2. Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2) – оценяват се 

предложените мерки, които участникът ще предприеме в случай на настъпване на 

идентифицираните от Възложителя в Техническата спецификация рискове с цел 

недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на 

заложените в поръчката цели. Участникът трябва да представи мерки за управление и 

минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, 

оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието 

на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки 

(допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за 

управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за 

прилагане на мерки, според участника – в тази част от офертата участниците трябва да 

определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат 

потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това 

участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, 

съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки за 

тяхното управление) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки 

един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При 

изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на 

управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника и е идентифицирано от 

възложителя. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и 

предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове 

свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Показателят е пряко 

свързан със самостоятелна характеристика на предмета на обществената поръчка по отношение 

на качество и ефективността на изпълнението, като чрез него се цели постигане на разумна 

увереност по отношение постигането на целите на проекта и респ. обществената поръчка.  

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от 

възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):  

  Непостигане на индикаторите и целите по обществената поръчка, поради недостатъчно 

ефективно изпълнение на дейностите по поръчката;  



  Затруднения при идентифициране от страна на екипа за изпълнение на поръчката на 

целите на проектните дейности, относими към организирането и изпълнението на дейностите и 

съответните задължения в тази връзка; 

  Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при инициализиране на проекта 

и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта; 

  Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на 

следващ етап от изпълнението на обществената поръчка; 

  Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя; 

  Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на 

изпълнителя; 

  Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни 

органи/заинтересовани страни; 

 Съществени промени в националното и европейско законодателство; 

 Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно подготовката и изпълнението 

на проекта. 

В техническото си предложение участниците следва да се опишат мерките, които ще 

предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното 

им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните 

резултати. 

Показателят „Организация на персонала” (ПК) – Представлява оценка на 

организацията на персонала посочена в  Техническото предложение на участника и се формира 

по следната формула:  

ПК= К1 + К2 

 Където : 

ПК – оценка на организацията на персонала на съответния участник; 

К1 и К2 – оценката в точки по отделните подпоказатели; 

ПК Максимален брой 

точки – 100 

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ 70 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за 

действие. 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския 
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екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за 

действие.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от 

проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение 

на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството 

на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности 

при изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за 

действие.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 
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Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от 

проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение 

на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството 

на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за 

действие при възлагане на конкретни заявки от страна на Възложителя.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от 

проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 
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резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение 

на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството 

на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ 30 

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания 

с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 
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Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания  

с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Предложените мерки за управление на всеки един от 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на 

описаните в техническата спецификация рискове, на базата на 

извършена и описана в техническото предложение за вероятност и 

влиянието им.  

25 

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания  

с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

Предложените мерки за управление на всеки един от 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация, като: 

- участникът е предложил мерки за управление на описаните в 

техническата спецификация рискове, на базата на извършена и описана в 

техническото предложение за вероятността и влиянието им, и 

- участникът е разработил рамка на рисковете, определена от 

категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за 

30 



естеството на риска и може да се използва при идентифицирането на 

рисковете в организацията. 

 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена 

на участника и се формира по следната формула : 

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 

където: 

ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Цучастник – предложена цена от съответния участник. 

 

 


