
  
 

УТВЪРЖДАВАМ:...................  

ИНЖ.  ПЕНКА  ГАНЕВА   

Кмет на община Хисаря   

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА 

ОФЕРТА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от областната  и общинската транспортни схеми от квотата на 

Община Хисаря, съгласно утвърдени маршрутни разписания“ 

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 + B + C + D 

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: 

 

№ Показател Тежест в 

КО 

Относител

на тежест в 

КО 

А ВЪЗРАСТ НА АВТОБУСНИЯ ПАРК 15 точки 15 % 

В ЕКОЛОГИЧНОСТ  15 точки 15 % 

С КОМФОРТ /ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ/   10 точки 10 % 

D СТОЙНОСТ НА ПРЕВОЗА  60 точки 60 % 

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-

горе основни показатели, изразена чрез следната формула: 

КО= А + B + C + D 

Методика за оценка: 

1. Показател (А) - Възраст на автобусния парк – тежест в КО до 15 точки.  

Възраст на автобусния парк, с който участникът предлага да извършва 

услугата – предмет на обществената поръчка – Показател А - (до 15 точки). 
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Показателят отчита средната възраст на автобусите (основни и резервни автобуси), 

предложени от участника за изпълнение на поръчката. 

Максимален брой точки по този показател е 15 точки, а относителната тежест е 

15%. Оценява се възрастта на автобусите (основни и резервни автобуси), предложени от 

участника за изпълнение на поръчката. 

Определянето на възрастта е от датата на първата регистрация, до датата 

определена като краен срок за подаване на оферти. При изчисление на възрастта на 

конкретен автобус, започналата година се счита за една. 

Забележка: Възрастта се изчислява в съответствие с § 2, т. 5 от Допълнителните 

разпоредби на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в 

движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от 

тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства /обн., 

ДВ, бр. 31/2000 г., посл. изм. ДВ бр. 20 от 2018 г./ "Дата на първата регистрация" е 

датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната 

или в чужбина.” 

Всеки предложен от участника за изпълнение на поръчката автобус (основни и 

резервни)  получава точки съобразно възрастта в съответствие с предложената по-долу 

скала. Когато и ако в офертата са посочени повече от минимално изискуемия брой 

автобуси (основни и резервни), отговарящи на изискванията на възложителя, при 

оценяването ще бъдат взети предвид само автобусите, които са нови или до 1 година. 

/Възрастта се доказва с копие на Свидетелство за регистрация на МПС./ 

За всеки офериран автобус участникът получава брой точки съгласно таблицата.  

 

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 или еднакви години на 

производство, показател А се изчислява по формулата по – долу, като за всеки предложен 

от участника автобус, с който предлага да извършва услугата се присъждат посочения 

брой точки по-горе. Така присъдените точки за всеки автобус 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 0,15. 

 

     А = Сбор на присъдените точки за всеки офериран автобус (10+50+85+100)  х 0,15 

                             Z 

 

където: 

А - е възраст на автобусния парк 

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 (B) - ЕКОЛОГИЧНОСТ – тежест в КО до 15 точки.  

ЕКОЛОГИЧНОСТ на МПС – В - тежест 15 % 

Всеки предложен от участника за изпълнение на поръчката автобус (основни и 

резервни) получава точки съобразно екологичната категория на двигателя в съответствие 

с предложената таблица по-долу. Когато и ако в офертата са посочени повече от 

минимално изискуемия брой автобуси (основни и резервни), отговарящи на изискванията 

на възложителя, при оценяването ще бъдат взети предвид само автобусите, които са с най-

висока екологична категория. /Екологичността се доказва с копие на Свидетелство за 



регистрация на МПС или копие на Екологичен сертификат на автобусите, издаден от 

производителя или от оторизиран представител/. 

За всеки офериран автобус участникът получава брой точки съгласно таблицата. 

 

Когато и ако за офериран автобус няма представен документ за екологичната му 

категория се приема, че автобусът е с двигател ЕВРО 1 и се присъжда 1 точка.   

 

№ Екологична категория точки 

1. ЕВРО VI 100 

2. ЕВРО V 80 

3. ЕВРО IV 60 

4. ЕВРО III 40 

5. ЕВРО II 20 

6. ЕВРО I /без сертификат 1 

 

Когато предложеният от участника автобусен парк е с различни или еднакви 

екологични категории на двигателя, показател В се изчислява по формулата по – долу, 

като присъдените точки за всеки предложен от участника автобус, с който предлага да 

извършва услугата се събират. Така полученият сбор се разделя на общия брой автобуси 

/Z/, с които участникът предлага да извършва услугата – предмет на обществената 

поръчка и се умножава по 0,15. 

 

В = Сбор на присъдените точки за всеки офериран автобус (1+20+40+60+ 80+100)   х 0,15 

                                                 Z 

където: 

В - екологичност на автобусния парк 

1, 20, 40, 60, 80 и 100 са точките, които се присъждат в зависимост от екологичната 

категория на двигателя на всеки автобус; 

Z - е общия брой на автобусите, предложен от участника за изпълнението на обществената 

поръчка. 

 

3. Показател (С) - КОМФОРТ /ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ/  – 

тежест в КО до 10 точки.  

КОМФОРТ /допълнителни услуги и оборудване/ на автобусния парк, с който 

участникът предлага да извършва услугата – предмет на обществената поръчка – 

Показател С - (до 10 точки) - тежест 10 % 

За всеки офериран автобус участникът получава брой точки съгласно таблицата.  

 

№ КОМФОРТ /допълнителни услуги и оборудване/ на автобусите 

(основни и резервни) 
точки 

1. Климатик /климатроник/ в салона 30 

2. Отопление  10 

3. Локална вентилация/осветление 10 

4. WI – FI 25 

5 Аудио-визуална техника 25 

 

За всеки офериран автобус участникът получава брой точки съгласно таблицата. 

Точки се присъждат, в зависимост от това какви допълнителни услуги и оборудване 

притежава всеки автобус поотделно. Максималният общ брой точки, които всеки автобус 

може да получи е равен на 100 точки.  

Когато предложеният от участника автобусен парк е с различни или еднакви 

присъдени точки за показател Комфорт (С), последният се изчислява по формулата по – 

долу, като присъдените точки за всеки предложен от участника автобус, с който предлага 



да извършва услугата се събират. Така полученият сбор се разделя на общия брой 

автобуси /Z/, с които участникът предлага да извършва услугата – предмет на 

обществената поръчка и се умножава по 0,10. 

 
С = Сбор на присъдените точки за всеки офериран автобус (1+20+40+60+80+100) х 0,10 

                                               Z 

където: 

С - комфорт на автобусния парк 

30, 10, 10, 25 и 25 са точките по показател С, които се присъждат в зависимост от 

допълнителните услуги и оборудване, които притежава всеки автобус поотделно; 

Z - е общия брой на автобусите, предложен от участника за изпълнението на 

обществената поръчка. 

 

4. Показател (D) – Стойност на превоза – тежест в КО до 60 точки 

Стойност на превоза (D) – тежест в КО 60% 

Показателят отчита стойността на превоза, предложен от участника за изпълнение 

на поръчката, като сбор от следните подпоказатели:  

Подпоказател D1 - Предлагана цена на билета от началния до крайния пункт 

по маршрута за маршрутните линии от Областната и Общинската транспортната 

схема - тежест в КО до 40 точки; 

Подпоказател D2 - Предлагани отстъпки при издаване на карти за ползване на 

обществен превоз от физически лица по маршрутните линии от Областната и 

Общинската транспортната схема - тежест в КО до 20 точки; 

 

Общата оценка по показател D представлява сбор от получените оценки за 

Подпоказател D1 и Подпоказател D2, както следва: 

D = D1 + D2 

 

3.1. Подпоказател D1 - Предлагана цена на билета от началния до крайния 

пункт по маршрута за маршрутните линии от Областната и Общинската 

транспортната схема - тежест в КО до 40 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 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 и Общинската транспортна 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 Пловдив – Хисаря - 15 точки                 

K2 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 

пункт по автобусна линия Хисаря – Мало Крушево - 5 точки         

K3 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 

пункт по градски автобусни линии: № 1 Гарата – Момина  Баня; № 2 Гарата – Миромир и 

№ 3 Гарата – Веригово - 15 точки 

K4 - Максимален брой точки за предлагана цена за билет от началния до крайния 

пункт по автобусна линия № 6 Хисаря – Михилци - 5 точки 

 

Оценките по всяка от маршрутните линии се изчисляват по следната 

формула: 



                       

                                    C min 

              N1,2,3,4  = ––––––––– х К1,2,3,4   

                   Ci 

Където: 

N1,2,3,4 - е брой точки, получени от всеки участник за предлаганите цени за билети 

от началния до крайния пункт по съответната маршрутна линия от Областната 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. 

К1,2,3,4 - представлява максималния брой точки за предлагана цена за билет от 

началния до крайния пункт по съответната маршрутна линия, съгласно скалата по-горе; 

 

Общата оценка за всеки участник по подпоказател D1 представлява сбор от 

получените при прилагане на формулата оценки за всички маршрутни линии, както 

следва: 

 

D1 = N1 + N2 + N3 + N4  

 

3.2. Подпоказател D2 - Предлагани отстъпки при издаване на карти за 

ползване на обществен превоз от физически лица по маршрутните линии от 

Областната 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 и Общинската транспортната схема. 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 Пловдив – 

Хисаря - 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 Хисаря – 

Мало Крушево - 5 точки         

R3 - Максимален брой точки за предложена най-висока отстъпка при издаване на 

карти за ползване на обществен превоз от физически лица по градски автобусни линии: № 

1 Гарата – Момина  Баня; № 2 Гарата – Миромир и № 3 Гарата – Веригово - 5 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 № 6 Хисаря 

– Михилци - 5 точки 

 

Оценките по всяка от маршрутните линии се изчисляват по следната 

формула:           

                                      Hi 

              J1,2,3,4  = ––––––––– х R1,2,3,4   

                 Hmax 

Където: 



J1,2,3,4 - 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 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; 

Hi – е предложена от съответния участник отстъпка при издаване на карти за 

ползване на обществен превоз от физически лица по съответната линия. 

R1,2,3,4 - 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 скалата по-горе; 

 

Общата оценка по подпоказател В2 представлява сбор от получените при прилагане 

на формулата оценки за всички маршрутни линии, както следва: 

 

D2 = J1 + J2 + J3 + J4  

 

Общата оценка по показател D – Стойност на превоза, представлява сбор от 

получените оценки за Подпоказател D1 и Подпоказател D2, както следва: 

 

D = D1 + D2 

 

 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.  
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