
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
 

На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерий за оценка на 

офертите е "ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО". 

Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  (КО) на офертата за 

трите обособени позиции  

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

на офертата по следните три показателя: 

- Показател „Организация и изпълнение на проектантската задача" (ОИПЗ) 

с максимален брой точки 30. 

- Показател „Работна програма за изпълнение на строителството" (РПИС) с 

максимален брой точки 30. 

- Показател „Предложена цена” (Ц) с максимален брой точки 40. 

 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = ОИПЗ + РПИС + Ц където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОИПЗ е оценката по показателя „Организация и изпълнение на проектантската 

задача" на участника. 

РПИС е оценка по показателя „Работна програма за изпълнение на 

строителството". 

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

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 и 

строителството”, 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. Показател „Организация и изпълнение на проектантската задача“ 

(ОИПЗ) 

 

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на 

Участниците в процедурата по показателя, съгласно описаните по-долу критерии, 

същото, като минимум, трябва да съответства напълно на действащите технически 

норми и стандарти, на изискванията на Техническите спецификации на Възложителя и 

на разпоредбите на българската и европейската нормативната уредба. 

Техническо предложение, което не съответства на действащи технически норми 

и стандарти, на изисквания на Техническите спецификации на Възложителя и/или на 

разпоредби на приложимата нормативна уредба, няма да бъде оценявано и ще бъде 

отстранено от участие в процедурата. 

Участникът трябва да предложи организационен модел за изпълнението на 



проектантската задача и да предложи срокове за изпълнение на дейностите, който 

предвижда да извърши за нейното изпълнение, за да бъдат постигнати целите на 

Възложителя съгласно заложените изисквания в Техническите спецификации и 

спецификата на конкретната поръчка. 

 

Критерии за оценка Брой 

точки, 

които се 

присъждат 

В своето техническо предложение участникът се придържа към 

минималните изисквания на техническата спецификация и отговаря на 

същите, като в допълнение в предложението му е налично всяко едно от 

следните обстоятелства: 

 В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и 

авторски надзор, в съответствие с техническата спецификация на 

Възложителя и нормативната уредба, освен това са предложени 

допълнителни ресурси*, гарантиращи постигане на заложените резултати 

и срочно изпълнение на поръчката. 

 Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ 

изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието 

в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка 

/проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в 

изпълнението на предложените дейности. 
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В своето техническо предложение участникът се придържа към 

минималните изисквания на техническата спецификация и отговаря на 

същите, като в допълнение в предложението му е налично всяко едно от 

следните обстоятелства: 

 В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и 

авторски надзор, в съответствие с техническата спецификация на 

Възложителя и нормативната уредба, освен това са предложени 

допълнителни ресурси*, гарантиращи постигане на заложените резултати 

и срочно изпълнение на поръчката. 

 Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ 

изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието 

в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка 

/проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в 

изпълнението на предложените дейности.                                                                                                                                                                                                  

 Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете 

за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат 

извършени, съгласно предмета и обхвата на поръчката, собственото си 

техническо предложение и други документи, които имат отношение към 

предмета на настоящата обществена поръчка, в частта проектиране и 

авторски надзор. 
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В своето техническо предложение участникът се придържа към 

минималните изисквания на техническата спецификация и отговаря на 

същите, като в допълнение в предложението му е налично всяко едно от 

30 



следните обстоятелства: 

 В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и 

авторски надзор, в съответствие с техническата спецификация на 

Възложителя и нормативната уредба, освен това са предложени 

допълнителни ресурси*, гарантиращи постигане на заложените резултати 

и срочно изпълнение на поръчката. 

 Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ 

изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието 

в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка 

/проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в 

изпълнението на предложените дейности. 

 Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете 

за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат 

извършени, съгласно предмета и обхвата на поръчката, собственото си 

техническо предложение и други документи, които имат отношение към 

предмета на настоящата обществена поръчка, в частта проектиране и 

авторски надзор. 

 Представена е организационна структура на човешкия ресурс 

/ключови и неключови експерти/, съгласно професионална им 

квалификация, компетентност и йерархия, като гарантира качествен и в 

срок предаден краен продукт, освен това тя води до оптимизация на 

задълженията и отговорностите на експертите, като се постига 

съкращаване на времето за изпълнение на конкретното задължение и/или 

дейност. Организационната структура е направена спрямо и в 

съответствие с обхвата, обема и предмета на поръчката, заложените 

резултати, предвидените дейности и задължения. 

 

Ресурси* - съвкупност от средства, които водят до рационализиране и 

оптимизиране на резултатите от човешката дейност. 

Съотносим** - който се намира в съотношение с нещо, и е в пряка зависимост 

и корелация с конкретна ситуация, предмет, документ, действие, поведение, норми. 

Качествен*** - без недостатъци 

Оптимизация**** - повишаване производителността на труда чрез въвеждане 

на нови средства, нови материали, нови технологии, увеличаване на скоростта на 

работа. 

Конкретен *****. точен, детайлен, точно определен (а не общо) 

 

 2. Показател „Работна програма за изпълнение на строителството" 

(РПИС) 
 

Показател „Работна програма за изпълнение на строителството" (РПИС) 

представлява оценка на направеното от съответния Участник предложение за 

изпълнение на поръчката, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо към 

постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, която оценка е 

основана на съпоставка на всички оценяеми оферти и при отчитане на техническите 

преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален 

разход на средства и време. 



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

оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на 

поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя. Оценката на Комисията ще бъде обща, като членовете на оценителната 

комисия, в тяхната съвкупност, изготвят мотивирана оценка, като посочват причините 

(изтъкват се недостатъците и респективно преимуществата, прави се анализ и логичен 

обоснован извод) за поставената оценка. 

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на 

Участниците по показателя „Работна програма за изпълнение на строителството“ 

(РПИС), съгласно описаните в таблицата по-долу качествени показатели, същото като 

минимум трябва да съответства напълно на изискванията на Техническата спецификация 

на Възложителя, приложенията към документацията и на разпоредбите на относимата 

нормативна уредба. 

 

Критерии за оценка Брой 

точки, 

които се 

присъждат 

       Предложената от Участника технологична последователност 

гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на 

поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и 

с Техническата документация по процедурата (работен инвестиционен 

проект и технически спецификации). 

Изложените аргументи за приетата технологична последователност 

на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на 

конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите 

характеристики, местоположение и специфики. 

Посочените срокове за изпълнение на всяка една от включените в 

предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен 

подход. 

       При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително – монтажните работи и тяхната последователност на 

изпълнение Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от 

предписаната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира 

ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни 

закъснения. 

      Предложена е организация на строителната площадка, както в 

периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, 

така и в периода на същинското строителство, включително на 

доставките и складирането на материалите и строителните продукти, 

като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на 

всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на 

поръчката, създава всички необходими условия за спазване на срока за 

изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 

безопасност на строежа. 
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гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на 

поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и 

с Техническата документация по процедурата (работен инвестиционен 

проект и технически спецификации). 

Изложените аргументи за приетата технологична последователност 

на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на 

конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите 

характеристики, местоположение и специфики. 

Посочените срокове за изпълнение на всяка една от включените в 

предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен 

подход. 

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително – монтажните работи и тяхната последователност на 

изпълнение Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от 

предписаната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира 

ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни 

закъснения. 

Предложена е организация на строителната площадка, както в 

периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, 

така и в периода на същинското строителство, включително на 

доставките и складирането на материалите и строителните продукти, 

като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на 

всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на 

поръчката, създава всички необходими условия за спазване на срока за 

изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 

безопасност на строежа. 

Допълнително: 
- са посочени конкретни действия на персонала на Участника, 

водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на 

работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на 

качеството. 

- оказана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и 

оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при 

изпълнението. 

- за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача*. За всяка дейност са 

дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, 

механизация, работници и др. 

- Описани са техническите характеристики на основните материали 

и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, 

съобразно предвижданията на инвестиционния проект. 

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира 

обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде  

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може 

да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати. 



      Предложената от Участника технологична последователност 

гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на 

поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и 

с Техническата документация по процедурата (работен инвестиционен 

проект и технически спецификации). 

Изложените аргументи за приетата технологична последователност 

на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на 

конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите 

характеристики, местоположение и специфики. 

Посочените срокове за изпълнение на всяка една от включените в 

предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен 

подход. 

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от 

строително – монтажните работи и тяхната последователност на 

изпълнение Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от 

предписаната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира 

ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни 

закъснения. 

Предложена е организация на строителната площадка, както в 

периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, 

така и в периода на същинското строителство, включително на 

доставките и складирането на материалите и строителните продукти, 

като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на 

всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на 

поръчката, създава всички необходими условия за спазване на срока за 

изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна 

безопасност на строежа. 

Посочени са конкретни действия на персонала на Участника, 

водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на 

работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на 

строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на 

качеството. 

Оказана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и 

оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при 

изпълнението. 

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача*. За всяка дейност са 

дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, 

механизация, работници и др. 

Описани са техническите характеристики на основните материали и 

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, 

съобразно предвижданията на инвестиционния проект. 

Допълнително: 

- е извършен сравнителен анализ и обосновка относно избора на 

конкретно предложените за влагане в строежа материали, които 

гарантират, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или 

други стоки, имащи явни или скрити дефекти (например транспортни, 
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производствени и др.) и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото 

качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри 

практики. 

- се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани 

иновативни* методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко 

едно от изброените обстоятелства: 

> ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта 

(съществуващите сгради (жилищни и търговски), население); 

> ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха 

(прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, 

депониране на отпадъци). 

 

*За целите на настоящата методика „иновативен“ означава 

съдържащ решение, което предлага по - нов, по - добър начин, носещ 

икономически или други ползи. 

 

Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение 

на предлаганите основни видове СМР, не отговарят на Техническите 

спецификации и/или приложенията към тях, действащото законодателство, 

техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация, 

подход на изпълнение не съответства на конкретния линеен график или за които 

липсва линеен график като съставна част от „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване. 
 

 

3. Показател „Ценово предложение” (ЦП) - Представлява оценка на 
предложената цена на участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦПммн. / Цучастник 40 
където: 
ЦП мин - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 
Цучастник - предложена цена от съответния участник. 

 

 


