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Приложение № 3
към Решение № 37, 

взето с Протокол № 5 от 

04.02.2020 г. на ОбС - Кричим 

ОДОБРЯВАМ:   

АТАНАС КАЛЧЕВ  
 Кмет на Община Кричим 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА 
ОФЕРТА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 
линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от 
квотата на община Кричим“

Критерия за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта се 
определя въз основа на „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява 
въз основа на цената и на показатели, включващи качествени, екологични и/или 
социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ – чл. 70, ал. 2, т. 3 
от ЗОП. 

1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата. 
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 
съгласно следната формула:  

КО = А+ Б + В
Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: 

№ Показател Тежест в 

КО 

Относител

на тежест в 

КО 

А Възраст на автобусния парк 30 точки 30 %

Б Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на 

услугата МПС с друго, годно за превоз на пътници МПС 

30 точки 30 %

В Стойност на превоза  40 точки 40 %

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-
горе основни показатели, изразена чрез следната формула: 

КО= А + Б + В  

Методика за оценка: 

1. Показател (А) - Възраст на автобусния парк – тежест в КО до 30 точки.  
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Възраст на автобусния парк, с който участникът предлага да извършва 
услугата – предмет на обществената поръчка – Показател А - (до 30 точки). 

Показателят отчита средната възраст на автобусите (основни и резервни автобуси), 
предложени от участника за изпълнение на поръчката. 

Максимален брой точки по този показател е 30 точки, а относителната тежест е 
30%. Оценява се възрастта на автобусите (основни и резервни автобуси), предложени от 
участника за изпълнение на поръчката. 

Определянето на възрастта е от датата на първоначалната регистрация, до датата 
определена като краен срок за подаване на оферти. При изчисление на възрастта на 
конкретен автобус, започналата година се счита за една. 

o Над 15  години 10 точки
o От 10 до 15 години  50 точки
o От 5 до 10 години  85 точки
o До 5 години  100 точки

Когато участникът е предложил автобусен парк с различни години на производство, 
показател А се изчислява по формулата по – долу, като всеки предложен от участника 
автобус /Х1,2,3,4,5,6,7,8/, с който предлага да извършва услугата се умножава по посочения 
брой точки по-горе. Така получените резултати се събират и сбора се разделя на общия 
брой автобуси /Z/, с които участникът предлага да извършва услугата – предмет на 
обществената поръчка и се умножава по 0,3. 

     А =    (Х1 х 10 + Х2 х 50 + Х3 х 85  + Х4 х 100 ……. )   х 0,3 
Z

където: 
А - е възраст на автобусния парк 
Х1,2,3,4,5,6,7,8 - предложените от участника автобуси за изпълнение на поръчката,  
10, 50, 85 и 100 са точките по показател А, които се присъждат в зависимост от възрастта 
на всеки автобус; 
Z - е общия брой на автобусите, предложен от участника за изпълнението на обществената 
поръчка. 

2. Показател (Б) - Време за замяна на аварирало по време на изпълнение 
на услугата МПС с друго, годно за превоз на пътници МПС – тежест в КО до 30 
точки.  

Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с 
друго, годно за превоз на пътници МПС – Б - тежест 30 % 

Предложенията на участниците по този показател трябва да бъдат направени в 
минути за всяка от маршрутните линии от Областната, Републиканската и 
Общинската транспортната схема поотделно.  

Оферти, съдържащи предложения, които не отговарят на това изискване няма 
да бъдат разглеждани и оценявани. 

Максимален брой точки по този показател за всяка от маршрутните линии, 
получава този участник, който е предложил най-кратко време за замяна на аварирало по 
време на изпълнение на услугата МПС с друго, годно за превоз на пътници МПС в 
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минути. Максималния брой точки, които се присъждат по отделните маршрутни линии е 
както следва: 

1. М1 - Кричим – Пловдив /през Перущица/                 6 точки 
2. М2 - Кричим – Пловдив /през Стамболийски/          6 точки 
3. М3 - Кричим – Пещера                                                5 точки 
4. М4 - Кричим – Жребичко                                            3 точки 
5. М5 - Пазарджик – Кричим                                           5 точки 
6. М6 - Стадиона – Ж.П.Гара Кричим                            5 точки 

М1,2,3,4,5,6 - Максимален брой точки за предложено най-кратко време за замяна на 
аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с друго, годно за превоз на пътници 
МПС по маршрутните линии от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема. 

Оценките по този показател за всяка от маршрутните линии се изчисляват по 
следната формула: 

Б1,2,3,4,5,6 = най-кратък предложен срок в минути за съответната маршрутна линия х М1,2,3,4,5,6

           Срок в минути, предложен от участника, чиято оферта се оценява 

където: 
Б1,2,3,4,5,6 - е брой точки, получени от всеки участник за предложено най-кратко време за 
замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с друго, годно за превоз на 
пътници МПС за всяка маршрутна линия 
М1,2,3,4,5,6 – представлява максималния брой точки за предложено най-кратко време за 
замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата МПС с друго, годно за превоз на 
пътници МПС по маршрутните линии от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема. 

Общата оценка по показател Б представлява сбор от получените при прилагане на 
формулата оценки за всички маршрутни линии, както следва: 

Б = Б1 + Б2 + Б3 + Б4 + Б5 + Б6

3. Показател (В) – Стойност на превоза – тежест в КО до 40 точки 
Стойност на превоза (В) – тежест в КО 40% 
Показателят отчита стойността на превоза, предложен от участника за изпълнение 

на поръчката, като сбор от следните подпоказатели:  
Подпоказател В1 - Предлагана цена на билета от началния до крайния пункт 

по маршрута за маршрутните линии от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема - тежест в КО до 20 точки; 

Подпоказател В2 - Предлагани отстъпки при издаване на карти за ползване на 
обществен превоз от физически лица по маршрутните линии от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема - тежест в КО до 20 точки; 
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Общата оценка по показател В представлява сбор от получените оценки за 
Подпоказател В1 и Подпоказател В2, както следва: 

В = В1 + В2

3.1. Подпоказател В1 - Предлагана цена на билета от началния до крайния 
пункт по маршрута за маршрутните линии от Областната, Републиканската и 
Общинската транспортната схема - тежест в КО до 20 точки; 

Начин на образуване на предлаганата цена: 
Предлаганата цена да бъде цената на билета от началния до крайния пункт по 

маршрута за всяка маршрутна линия от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема и да включва всички действителни разходи на участника в лв. без 
ДДС. 

Максимален брой точки по този подпоказател за всяка от маршрутните линии, 
получава този участник, който е предложил най-ниска цена за билет от началния до 
крайния пункт по маршрутните линии от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема в лева без ДДС. Максималния брой точки, които се присъждат за 
предлагана цена за билет от началния до крайния пункт по отделните маршрутни линии е 
както следва: 

К1 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 
пункт по автобусна линия Кричим – Пловдив /през Перущица/ - 5 точки

K2 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 
пункт по автобусна линия Кричим – Пловдив /през Стамболийски/  - 5 точки         

K3 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 
пункт по автобусна линия Кричим – Пещера - 3 точки 

K4 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 
пункт по автобусна линия Кричим – Жребичко - 2 точки 

K5 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 
пункт по автобусна линия Пазарджик – Кричим - 3 точки                                           

K6 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 
пункт по автобусна линия Стадиона – Ж.П.Гара Кричим - 2 точки

Оценките по всяка от маршрутните линии се изчисляват по следната 
формула: 

C min
N1,2,3,4,5,6 = ––––––––– х К1,2,3,4,5,6

Ci
Където: 
N1,2,3,4,5,6 - е брой точки, получени от всеки участник за предлаганите цени за билети 

от началния до крайния пункт по съответната маршрутна линия от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема  

C min – е най-ниската предложена цена на билета от началния до крайния пункт на 
маршрута по съответната линия, в лева без включен ДДС; 

Ci – е цена на билета от началния до крайния пункт на маршрута по съответната 
линия, в лева без включен ДДС, предложена от съответния участник. 



ОБЩИНА КРИЧИМ
4220, Кричим 

пл. „Обединение“ № 3 
тел.: 03145 2098; факс 03145 2351 

e-mail: kmet_krichim@abv.bg

KRICHIM MUNICIPALITY
4220, Krichim
“Obedinenie” sq. № 3 
tel.: +3593145 2098; fax.: +3593145 2351
www.krichim.bg

К1,2,3,4,5,6 - представлява максималния брой точки за предлагана цена за билет от 
началния до крайния пункт по съответната маршрутна линия, съгласно таблицата по-горе; 

Общата оценка по подпоказател В1 представлява сбор от получените при прилагане 
на формулата оценки за всички маршрутни линии, както следва: 

В1 = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6

3.2. Подпоказател В2 - Предлагани отстъпки при издаване на карти за 
ползване на обществен превоз от физически лица по маршрутните линии от 
Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема - тежест в КО до 
20 точки; 

Максимален брой точки по този подпоказател за всяка от маршрутните линии, 
получава този участник, който е предложил най-висока отстъпка при издаване на карти за 
ползване на обществен превоз от физически лица от началния до крайния пункт по 
маршрутните линии от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема 
в лева без ДДС. Максималния брой точки, които се присъждат за предложена най-висока 
отстъпка при издаване на карти за ползване на обществен превоз от физически лица от 
началния до крайния пункт по отделните маршрутни линии е както следва: 

R1 - Максимален брой точки за предложена най-висока отстъпка при издаване на 
карти за ползване на обществен превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – 
Пловдив /през Перущица/ - 5 точки

R2 - Максимален брой точки за предложена най-висока отстъпка при издаване на 
карти за ползване на обществен превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – 
Пловдив /през Стамболийски/ - 5 точки         

R3 - Максимален брой точки за предложена най-висока отстъпка при издаване на 
карти за ползване на обществен превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – 
Пещера - 3 точки 

R4 - Максимален брой точки за предложена най-висока отстъпка при издаване на 
карти за ползване на обществен превоз от физически лица по автобусна линия Кричим – 
Жребичко - 2 точки 

R5 - Максимален брой точки за предложена най-висока отстъпка при издаване на 
карти за ползване на обществен превоз от физически лица по автобусна линия Пазарджик 
– Кричим - 3 точки                                           

R6 - Максимален брой точки за предложена най-висока отстъпка при издаване на 
карти за ползване на обществен превоз от физически лица по автобусна линия Стадиона – 
Ж.П.Гара Кричим - 2 точки

Оценките по всяка от маршрутните линии се изчисляват по следната 
формула: 

Hi
J1,2,3,4,5,6 = ––––––––– х R1,2,3,4,5,6

Hmax
Където: 
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J1,2,3,4,5,6 - е брой точки, получени от всеки участник за предложена отстъпка при 
издаване на карти за ползване на обществен превоз от физически лица по съответната 
маршрутна линия от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема  

Hmax – е предложената най-висока отстъпка при издаване на карти за ползване на 
обществен превоз от физически лица по съответната линия, в лева без включен ДДС; 

Hi – е предложена от съответния участник отстъпка при издаване на карти за 
ползване на обществен превоз от физически лица по съответната линия, в лева без 
включен ДДС. 

R1,2,3,4,5,6 - представлява максималния брой точки за предложена най-висока 
отстъпка при издаване на карти за ползване на обществен превоз от физически лица по 
съответната маршрутна линия, съгласно таблицата по-горе; 

Общата оценка по подпоказател В2 представлява сбор от получените при прилагане 
на формулата оценки за всички маршрутни линии, както следва: 

В2 = J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6

Общата оценка по показател В – Стойност на превоза, представлява сбор от 
получените оценки за Подпоказател В1 и Подпоказател В2, както следва: 

В = В1 + В2

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 
получи една оферта е 100 (сто) точки. Класирането на участниците се извършва по 
низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира 
участникът, получил най-много точки за изпълнение на поръчката. Участникът, класиран 
от Комисията на първо място се определя за изпълнител.  

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 показатели извън посочения по т. 1, 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 горното или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се 
предлага в две или повече оферти.  


