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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“ 

Проект с АДБФП ИСУН NoBG16M1OP002-2.002-0004-C01 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци 

за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и 

Септември“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 
МЕТОДИКА/КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

        

Изпълнителят на настоящата поръчка ще бъде определен въз основа на оценка на офертите 

по критерия „оптимално съотношение качество/цена”, който ще се приложи за оценка на 

офертите, които отговарят на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от 

Възложителя условия, и които съдържат всички изискуеми документи.  

За оферта с оптимално съотношение качество/цена ще се счита тази, получила най-висока 

комплексна оценка.  

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо 

място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. 

Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на 

комплексната му оценка е 100 точки. 

1. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):  

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула: 

 

КО = Ц,,ОС,,х0,30+Ц,,СН,,х0,30+Ц,,С,,х0,40 

 

 

Показатели и методика за определяне на комплексната оценка: 

 

1.1. Показател „Цена за оценка на съответствието на изготвената проектна 

документация “ (Ц,,ОС,,) с тежест в комплексната оценка 30% и максимален брой 

точки - 100 точки, се изчислява по следната формула: 

 

                     Ц,,ОС,,min 

(Ц,,ОС,,) =  ------------ х 100 

                ЦПn 

 

Където: 

Ц,,ОС,,min – най-ниската предложена цена за изготвяне на оценка на съотвествие на изготвения 

работен проект;  

Ц,,ОС ,, – предложена цена за изготвяне на оценка на съотвествие на изготвения работен проект  

от участника, чието предложение се оценява. 
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1.2. Показател „Цена за изпълнение на строителен надзор“ (ЦСН) с тежест в 

комплексната оценка 30% и максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по следната 

формула: 

 

                     ЦСНmin 

 

(ЦСН) =  ------------ х 100 

                ЦСn 

 

Където: 

ЦСНmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на  строителен надзор 

 ЦСНn – предложена цена за изпълнение на строителен надзор на участника, чието предложение се 

оценява. 

 

1.3. Показател „Срок за изготвяне на оценка на съответствието ( ОС) на изготвената 

проектна документация “ (Ц,,С,,) с тежест в комплексната оценка 40% и максимален 

брой точки - 100 точки. 

 

                     Ц,,С,,min 

(Ц,,С„,) =  ------------ х 100 

Ц,,С,, 
Където: 

Ц,,С,,min – най-краткият предложен срок за изготвяне на ОС на работен проект; 

Ц,,С,,n – предложеният срок за изготвяне на ОС на работен проект от участника, чието 

предложение се оценява. 

 

 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 
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