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Ц Е Л И  

„КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ“ 

 
Директива 24/2014/ЕС 

 

• Икономичност, ефективност, ефикасност, насърчаването на устойчивото 

развитие, опазване на околната среда  

 

• Постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж.  
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П О Н Я Т И Е 

„КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ“ 
 

Съображение 89 Директива 24/2014/ЕС 

„Най-добро съотношение качество/цена“  

 

Икономически най-доброто решение измежду представените 

оферти  
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П Р И Н Ц И П И  

„КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ“ 

 
Съображение 90 Директива 24/2014/ЕС 

• Прозрачност, недискриминация и равнопоставеност - оповестяване, информиране и 

прилагане  

 

• Обективно сравняване на относителната стойност на офертите, с цел в условията на 

реална конкуренция да се определи коя оферта е икономически най-изгодна 

 

• Задължително включване на ценови или разходен елемент 

• Възможност за изключване на оценка основана единствено на ценови елемент  
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П Р И Н Ц И П И  

„КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ“ 

  
Съображение 92 Директива 24/2014/ЕС 

 

• Обвързаност с предмета на поръчката; 

 

• Сравнителна оценка на нивото на изпълнение 

 

• Забрана за предоставяне на неограничена свобода на избор на възлагащия орган 

 

• Реална и лоялна конкуренция  
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П О К А З А Т Е Л И  
„ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ“ 

Член 67 Директива 24/2014/ЕС 
Важно ! 

 

• Спецификации, които позволяват ефективната проверка на представената от 

оферентите информация с цел да се прецени доколко офертите отговарят на 

критериите за възлагане. При съмнение възлагащите органи проверяват 

ефективно точността на информацията и доказателствата, предоставени от 

оферентите! 

 

• Проверка от комисията – контрол на изпълнението на договора за 

обществена поръчка!!! 
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П О К А З А Т Е Л И  
„НАЙ – НИСКА ЦЕНА“ 

 Един или повече ценови компонента  

 

 Най-ниската цена  

 

 Грешки  
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П О К А З А Т Е Л И  
„ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ“ 

Разходи свързани с: 

  

• Разходи за придобиване 

 

Необходими научни изследвания, разработка, производство, транспорт или закупуване  

 

• Разходи за използване - експлоатация 

 

Потребление на енергия и други ресурси 

  

Разходи за поддръжка 

 

Разходи за резервни части, консумативи, други  

 

• Разходи в края на експлоатационния период  

 

Разходи за обезвреждане  

 

Разходи за събиране и рециклиране 
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П О К А З А Т Е Л И  
„ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ“ 

  

• Разходи свързани с външни екологични фактори: 

 

Разходи свързани с продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при 
условие че паричната им стойност може да бъде определена и проверена 

  

Външни екологични фактори, като замърсяване, причинено от добиването на използваните в продукта 
суровини или от самия продукт, или от неговото производство. 

 

Условията за изпълнение на поръчката, свързани с екологични съображения, могат да включват например 
доставката, пакетирането и обезвреждането на продуктите, а по отношение на поръчки за 
строителство и услуги — свеждането до минимум на отпадъците или ефективното използване на 
ресурсите. 

 

Разходите, свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии, както и други разходи, свързани 
със смекчаване на последиците от изменението на климата. 

 

• Доставка на пътни превозни средства (Методика Наредба МТИТС) 
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П О К А З А Т Е Л И  
„съотношение цена / качество“ 

а) качество, включително технически параметри, естетически и функционални 

характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, 

екологични и иновативни характеристики и търговия и условията за нея; 

 

б) организация, квалификация и опит на персонала, на когото е възложено изпълнението 

на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал 

може да окаже съществено влияние върху нивото на изпълнение на поръчката; или 

 

в) обслужване след продажбата и техническа помощ, условия за доставка като дата на 

доставка, процес на доставка и срок на доставка или срок на завършване. 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 

 ППЗОП! 

 

 Чл. 33. (1) Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и 

други документи, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, 

доколкото представят изпълнението в съответствие с офертата на участника и 

изискванията на възложителя. Пълнотата и начинът на представяне на 

информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на 

офертите. 
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 РЕШЕНИЕ № 5378 ОТ 28.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 540/2017 Г., ІV ОТД. НА ВАС 

 
 РЕШЕНИЕ № 985 ОТ 24.11.2016 Г. НА КЗК  

› (АОП/РИСКОВЕ/СТОЙНОСТ) 

 

 РЕШЕНИЕ № 98 ОТ 27.01.2017 Г. НА КЗК 

 

 РЕШЕНИЕ № 201 ОТ 23.02.2017 Г. НА КЗК 
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Дело C-289/10  Evropaïki Dynamiki v European Commission 

  

 – критерий № 1: добро разбиране на предстоящата работа и относимост на предложената 

методология за осъществяване на задачите (30 точки) 

  

– критерий № 2: качество и изчерпателност на проекта за PMQP (План за управление на проекта 

и качеството, наричан по-нататък „PMQP“) (10 точки) 

  

– критерий № 3: качество на планирането в предложения проект и на предложеното 

разпределение на ресурсите с оглед осъществяване на всички задачи от сценарий 1 (30 точки) 

  

– критерий № 4: качество на планирането в предложения проект и на предложеното 

разпределение на ресурсите с оглед осъществяване на всички задачи от сценарий 2 (30 точки) 
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Дело C-601/13 „Ambisig v Nersant“ 

„A. Оценка на екипа — 40 % 

  

i) Този коефициент се получава, като се вземат предвид съставът на екипа, доказаният опит и анализът на биографиите. 

  

B. Качество и предимства на предложената услуга — 55 %  

  

i) обща оценка на предложената структура, включително работната програма: 0—20 %.  

  

ii) описание на използваните техники и методологии на действие: 0—15 %. 

  

iii) описание на метода на проверка и контрол на качеството на работата в различните области на участие:0—20 %.  

  

C. Обща цена: 5 % 

  

Най-добрата оферта е тази, която е получила най-много точки“. 
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