
 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 
 

 

 

1. Критерии за оценка на предложенията 

 

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за 

обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата 

документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 

37, ал. 1, т. 2 от ЗОП –  „икономически най-изгодна оферта”. 

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това 

финансовата и накрая двете оценки се обединяват. 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока 

оценка на офертата. 

Ако има участници, получили еднаква оценка, Комисията пристъпва към явно 

гласуване за определяне на участника на първо място. По-напред се класира участника, 

получил повече гласове с явното гласуване. 

След приключване работата на комисията, нейният председател представя 

подписания от всички членове протокол за утвърждаване от Възложителя. 

Неразделна част от протокола е таблицата за  оценка. 

 

Показателите и относителната им тежест за определяне на Комплексната 

оценка са както следва: 

Табл.1 

№ Показатели 

Тежест на 

показателя в 

оценката в 

% 

Редуцирана 

оценка от 

Таблица2,спрямо 

тежестта на 

показателя 

/точки/ 

1 2 3 4 

1.  

 

Техническа оценка (оценка на предложените 

решения в Техническото предложение на 

участника, в съответствие с изискванията в 

Техническото задание на Възложителя – 

включва  показатели от 1.1 до 1.9) 

70 %  

1.1.  Дефиниране на статистическата единица Група 

предприятия 

6 %  

1.2.  Развитие на подсистема „Регистрация“ за 

поддържане на Група предприятия 

12 %  

1.3.  Междинно обработване на данни от ЕГР - 

ЕВРОСТАТ 

5 %  

1.4.  Актуализиране на подсистема „Обработка на 

данни от административни източници и 

статистическо наблюдение“ 

15 %  



№ Показатели 

Тежест на 

показателя в 

оценката в 

% 

Редуцирана 

оценка от 

Таблица2,спрямо 

тежестта на 

показателя 

/точки/ 

1 2 3 4 

1.5.  Актуализация на състоянието на членовете на 

Група предприятия 

4 %  

1.6.  Годишно приключване на Групи предприятия 4 %  

1.7.  Формиране на изходи от РСЕ 4 %  

1.8.  Промяна на съществуващи функционалности 10 %  

1.9.  Доразвитие на ИТР за обхващане на нови 

правни единици от ТР и зареждането им в РСЕ 

10 %  

2.  Предложена цена 30 %  

Комплексна оценка: КО=ТО+Опц 100%  

 

2. Метод на оценяване 

2.1. Техническа оценка (ТО) 

Комисията оценява със стойности 10, 20, 30 и 40 начина на реализация на всяко 

изискване към показателите от 1.1 до 1.9, включени в Техническата оценка, в 

зависимост от предложеното решение в Техническото предложение на участника. 

Оценява се дали и в каква степен предложеното решение удовлетворява изискванията 

на Техническото задание на Възложителя (експертна оценка по документите 

представени от участниците). 

 

Начинът за оценка е както следва: 

• 10 точки – при „непокриване” / „непълно покриване” на изискването; 

• 20 точки – при декларативно покриване на изискването, „без 

уточняване” / „с минимално уточняване” на начина на изпълнение; 

• 30 точки – при покриване на изискването, с посочване на начина на 

изпълнение, но с пропуски при описание на реализацията; 

• 40 точки – при покриване на изискването и подробно описание на начина на 

реализацията. 

Окончателните технически оценки за съответствие на предложените 

решения в Техническото предложение с изискванията в Техническото задание 

на Възложителя се получават както следва: 



 

Таблица 2 

№ Показател 

Предложено 

решение 

(обосновка 

за оценката) 

Оценка 

(10, 20, 

30, 40) 

1 2 3 4 

1.  

 

Техническа оценка (оценка на предложените 

решения в Техническото предложение на 

участника, в съответствие с изискванията в 

Техническото задание на Възложителя – 

включва  показатели от 1.1 до 1.9)  

  

1.1.  Дефиниране на статистическата единица Група 

предприятия 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид описанието на тази 

статистическа единица чрез допълване на 

метаданни в общосистемната информация на 

РСЕ. 

  

1.2.  Развитие на подсистема „Регистрация“ за поддържане 

на Група предприятия 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид описанието на начина на 

поддържане на ГП от екран и начина на 

адаптация на обработките на РСЕ.  

  

1.3.  Междинно обработване на данни от ЕГР - 

ЕВРОСТАТ 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид предложението на участника 

за реализация на Дейност „Формиране на 

съвкупност от български правни единици за 

ЕГР” и Дейност „Проверка на връзки на 

български правни единици за ЕГР”.  

  

1.4.  Актуализиране на подсистема „Обработка на данни 

от административни източници и статистическо 

наблюдение“ 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид предложението на участника 

за реализация на следните модули:  

- модул „Актуализиране на РСЕ с данни за 

Групи предприятия от годишната справка 

за Група предприятия“ - зареждане от 

файлове, анализ за формиране на групи чрез 

алгоритми и интерфейс за потребител; 

формиране на пакет за обработка на 

единицата 

- модул „Актуализиране на РСЕ с данни за 

Групи предприятия от ЕГР:“ зареждане от 

файлове, анализ за формиране на групи чрез 

алгоритми и интерфейс за потребител; 

формиране на пакет за обработка на 

единицата 

- модул „Актуализиране на РСЕ с данни за 

  



№ Показател 

Предложено 

решение 

(обосновка 

за оценката) 

Оценка 

(10, 20, 

30, 40) 

1 2 3 4 

Групи предприятия от FATS“: зареждане 

от файлове, анализ за формиране на групи 

чрез алгоритми и интерфейс за потребител; 

формиране на пакет за обработка на 

единицата 

1.5.  Актуализация на състоянието на членовете на Група 

предприятия 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид предложението на участника 

за реализация на фонов процес, който да може да 

извършва проверка на връзките (релациите) между 

статистическата единица (СИК-а) Група 

предприятия и съставящите я глава и членове и при 

необходимост на регистрира приключване на 

участието на член на групата. 

  

1.6.  Годишно приключване на Групи предприятия 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид предложението на участника 

за реализация на модул “Годишно приключване 

на Групи предприятия, с възможност за 

годишно приключване на статистическата 

единица Група предприятия за предходната 

година 

  

1.7.  Формиране на изходи от РСЕ 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид реализацията на изходи в  

различни формати и за различни обекти, с 

възможност за филтриране по предефинирани 

потребителски критерии, включително по 

списък от външни идентификатори (СИК/ЕИК 

и др., в зависимост от типа на обекта), 

предварително подготвен в текстови файл.  

  

1.8.  Промяна на съществуващи функционалности 

Пояснение: Оценява се предложението на 

участника в контекста на подобряването на 

съществуващи в РСЕ функционалности, 

съгласно описаното в Техническото задание на 

Възложителя, вкл.: 

- Генериране на псевдо статистически 

единици за другите видове статистически 

единици (без ГП), с техните връзки и 

характеристики. 

- Визия за промяна на бизнес правила.  

- Разработка на процес "Годишно 

приключване на местни единици”.  

  

1.9.  Доразвитие на ИТР за обхващане на нови правни 

единици от ТР и зареждането им в РСЕ 

Пояснение: Оценява се предложението, като 

се има пред вид предложеното решение от 

  



№ Показател 

Предложено 

решение 

(обосновка 

за оценката) 

Оценка 

(10, 20, 

30, 40) 

1 2 3 4 

участника за: 

- Бизнес логика в приложение ИТР за 

формиране на входни цялости.  

- Метаданни в РСЕ и евентуално настройка 

на обработки. 

    

№ Показатели 

Предложена 

цена 

Оценка 

(нормир

ана) 

1 2 3 4 

2.  Цена   

 

Комисията определя техническата оценка на участника за съответствие с 

изискванията на Техническото задание на Възложителя, окончателната оценка на 

участника по Показателя се определя по формулата: 

                n 

ТОабсолютна =  Σ ТОi / ( n * 40 ) 

                                     i=1 

ТОабсолютна – Абсолютна (ненормирана) техническа оценка на участника  

ТОi –  Техническа оценка за предлаганата реализация на i-тия показател, 

където „i“ е номер на показателя в таблица 1, колона 1. 

n = 9 - общ брой на техническите показатели. 

 

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в 

съответствие с приетата методика за оценка и се отразява в Таблица 1. Оценката се 

записва в съответната графа на таблицата за оценка, умножава се по коефициента за 

тежест за съответния критерий и полученият резултат се записва в съответната графа. 

Участници, получили абсолютна (ненормирана) техническа оценка по 

показателя по-ниска от 50% от максималната оценка се елиминират от по-

нататъшно участие в класирането. В този случай се счита, че техническата част от 

офертата е неприемлива и незадоволяваща изискванията и условията за участие в 

процедурата. 

 

По показателя оценката на участника се преизчислява (нормира) до 100 

точки по следната формула: 

 

ТО =  ТОабсолютна / ТОмаксимална * 100 , където: 

 

ТО – Окончателна техническа оценка; 

TOмаксимална  – Абсолютна (ненормирана) техническа оценка на 

участника, получил максималния брой точки.  
 

2.2. Предложена цена  (финансова оценка) 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на 

следните правила: 



 При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

 Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и 

количеството, за вярно се приема общата цена и единичната съответно се 

коригира. 

 Ако Кандидатът не е съгласен с тези корекции, той се елиминира от участие в 

процедурата. 

Оценките на участниците се определят по формулата: 

ОПЦ = ОПЦминимална / ОПЦучастник * 100, където 

ОПЦ – Оценка (нормирана) по показател  „Предложена цена”; 

ОПЦминимална – Най-ниската предложена цена; 

ОПЦучастник – Цената предложена от съответния участник.  

 

2.3. Комплексна оценка  

Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и 

Оценката (нормирана) по показател  „Предложена цена”, като се вземе предвид 

съотношението им – 70/30.  

Комплексната оценка за всеки кандидат се изчислява по следната формула: 

 

КО=0,7*ТО + 0,3*Опц,  където: 

 

ТО – Окончателна техническа оценка; 

ОПЦ – Оценка (нормирана) по показател  „Предложена цена” 

 

 


