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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Критерий за  оценка – „икономически най-изгодна оферта” 

Класирането на допуснатите до оценка участници ще се извърши на база на данните в  
предоставената от тях оферта при следните показатели: 

Показател - П 

(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 
брой точки 

Символно 
обозначение 
(точките по 
показателя)

1 2 3 4

1. Техническа оценка-  П1 70 % (0,70) 100 То 

2. Предложена цена -  П2 30% (0,30) 100 Tц 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

Показател П1 - „Техническа оценка”,  с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 
комплексната оценка – 0,70.  

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблица 
№ 2. 

Подпоказатели Параметри Точки

К1-Методология за провеждане на 
обученията 

Методологията за провежане на обученията 
включва следните компоненти: 

1. Описание на дейностите в тяхната 
последователност, в съответствие  на 
целите и очакваните резултати; 

2. Индикативна учебна  програма спрямо 
конкретните нужди на целевите групи; 

3. Методи за провеждане на обученията;  
4. Инструменти за обратна връзка с 

представителите на целевата  група и 
механизми за отчитане на постигнатите 
резултати спрямо поставените цели;  

5. Анализ на ефективността на 
обученията; 

6. Концепция за оценка на ефекта от 

Участникът е включил всички 
посочени компоненти и те са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, 
подробно/детайлно. 

50 точки 

Участникът не е включил един от 
посочените компоненти или един 
от компонентите не е разписан в 
съответствие с целите на 
поръчката, не е 
подробно/детайлно описан, но 
останалите са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката 

30 точки 

Кандидатът не е включил два от 
посочените компоненти или два 
от компонентите не са разписани 
в съответствие с целите на 

20 точки 
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обученията по отношение на 
спецификата на професионалните 
ангажиментите на представителите на 
целевите групи 

поръчката, не са 
подробно/детайлно описани, но 
всички останали са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката 

Участниктът не е включил три от 
посочените компоненти или три 
от компонентите не са разписани 
в съответствие с целите на 
поръчката, не са 
подробно/детайлно описани, но 
всички останали са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката. 

10 точки 

Участникът не е включил четири 
или повече от посочените 
компоненти или четири или 
повече от компонентите и не са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, 
подробно/детайлно описани 

1 точка 

К2 - План за действие 

При разработването на плана за действие са 
налице следните условия: 

1. Времетраенето на дейностите е 
съобразено изцяло с броя на обучаемите 
и продължителността на обученията; 

2. Подготвителният период за всяка 
дейност е включен в плана за действие 

3. Времевият обхват на всяка дейност е 
реалистичен; 

4. Има пълно съответствие между 
планираните дейности и плана за 
действие; 

5. Разпределението на обученията е 
балансирано и няма струпване на 
дейности; 

6. Ясно са разпределени задачите на 
експертите в рамките на плана за 
действие, предвид техните функции;   

Участникът е предвидил всички 
изброени компоненти и те са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, 
подробно/детайлно. 

15 точки 

Участникът не е предвидил един 
от компонентите или един от 
компонентите не е разписан в 
съответствие с целите на 
поръчката, не е 
подробно/детайлно описан, но 
останалите са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката 

10 точки 

Участникът не е предвидил два 
от всички изброени компоненти, 
или два от компонентите не са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, не са 
подробно/детайлно описани, но 
останалите са разписани в 
съответствие с целите на 

5 точки 
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поръчката. 

Участникът не е предвидил три 
или повече от изброените 
компоненти или три или повече 
от компонентите не са разписани 
в съответствие с целите на 
поръчката, не са 
подробно/детайлно описани. 

1 точка 

К3 – Идентифициране и управление на 
риска 

При идентифициране и управление на риска 
са включени следните компоненти: 

1. Идентифицирани са рисковете, които 
могат да възникнат в процеса на 
изпълнение на дейностите 

2. Идентифицираните рискове са 
съобразени със спецификата на 
целевата група 

3. Идентифицираните рискове са 
съобразени със спецификата на 
възложителя и изискванията на 
Договарящия орган по отношение на 
изпълнение на проекта; 

4. За всеки от идентифицираните рискове 
са определени степен на вероятност на 
риска и мерки за минимизиране и/или 
преодоляването му; 

 Участникът е включил всички 
посочени компоненти и те са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, 
подробно/детайлно описани

15 точки 

Участникът не е предвидил един 
от компонентите или един от 
компонентите не е разписан в 
съответствие с целите на 
поръчката, не е 
подробно/детайлно описан, но 
останалите са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката 

10 точки 

Участникът не е предвидил два 
от всички изброени компоненти, 
или два от компонентите не са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, не са 
подробно/детайлно описани, но 
останалите са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката. 

5 точки 

Участникът не е предвидил три 
или повече от изброените 
компоненти или три или повече 
от компонентите не са разписани 
в съответствие с целите на 
поръчката, не са 
подробно/детайлно описани. 

1 точка 

К4 – Управление и контрол при реализиране 
на дейностите  

Кандидатът е описал подробно и ясно 

Участникът е предвидил всички 
описани компоненти и те са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, 

20 точки 
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методите за управление и контрол на 
дейностите, като е предвидил: 

1. Процедури за комуникация с 
възложителя и целевата група;

2. Процедури за комуникация с 
експертите, които ще бъдат ангажирани 
с дейностите;

3. Индикатори за измерване на степента 
на изпълнение на  дейностите;

4. Механизми за информиране на целевата 
група;

5. Процедури за мониторинг и контрол на 
дейностите

подробно/детайлно 

Участникът не е предвидил един 
от компонентите или един от 
компонентите не е разписан в 
съответствие с целите на 
поръчката, не е 
подробно/детайлно описан, но 
останалите са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката 

10 точки 

Участникът не е предвидил два 
от всички изброени компоненти, 
или два от компонентите не са 
разписани в съответствие с 
целите на поръчката, не са 
подробно/детайлно описани, но 
останалите са разписани в 
съответствие с целите на 
поръчката. 

5 точки 

Участникът не е предвидил три 
или повече от изброените 
компоненти или три или повече 
от компонентите не са разписани 
в съответствие с целите на 
поръчката, не са 
подробно/детайлно описани. 

1 точка 

Максимално възможни точки по показател   

“Техническа оценка” – То =К1+К2+К3+К4

100
точки

За целите на оценката използваните параметри следва да се тълкуват, както следва: 

** „Подробно/детайлно“ - описанието, което освен, че съдържа видове дейности, модули и теми на 
обучение, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са налични поясняващи текстове, 
свързани с поясняване на целите, съдържанието или други дейности, имащи отношение към повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката; 

Точките по този показател П1 на „n”-я участник се получават по следната формула: 

П 1 =  То  х   0,70 

 “0,70” е относителното тегло на показателя. 
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Показател П2 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 
комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула: 

                                          С min 

            Т ц  = 100   х    --------------,  където: 

C n

 “100” са максималните точки по показателя; 
 “Cmin.” е най-ниската предложена цена; 
 “Cn” е цената на „n”-я участник. 

Точките по втория показател (П2) на „n”-я участник се получават по следната формула: 

П 2 =  Т ц   х   0,30 

 “0,30” е относителното тегло на показателя. 

При определяне на показателя П2, Възложителят ще вземе предвид общата оферирана цена от 
участника в настоящата поръчка.  

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по 
двата показателя, изчислени по формулата:  

КО = П 1 + П 2  

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

При изчисляване на точките, всички цифри се закръгляват с точност до втория знак след 
десетичната запетая.  


