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МЕТОДИКА 
 
Настоящата методика съдържа точни указания за показателите и тежестите, които ще формират 
комплексната оценка. 
 

Крайната оценка  (К – максимален брой точки - 100 т.) се изчислява по следната 
формула: 
 
 
К = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6+ Ц7 + Ц8 ,  където: 
 

№ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 
1 2 3 

 

Месечна абонаментна такса за 1 SIM на Тарифа 1 с 
включени 100 минути за разговори към всички 
мобилни и фиксирани оператори в България и 
включени 50 SMS към национални мобилни мрежи 
Участник предложил месечна абонаментна такса до 
5,00 лева вкл. получава максимален брой точки – 20 
точки, а за всички останали участници, предложили 
месечна абонаментна такса над 5,00 лева се използва 
формулата: 
 

Ц1 = 20  х   5.00   ,     където 
    Ц1n 

 
Ц1n е месечна абонаментна такса на 
участника, чието предложение се оценява 
 
 

 
 
 

20 т. 

Ц2 

Месечна абонаментна такса за 1 SIM на Тарифа 2  с 
включени: 44640  минути за разговори към всички 
мобилни и фиксирани оператори в България, 
неограничен достъп до Интернет  с включен трафик 
от 5 GB на максимално допустимата от мобилната 
мрежа скорост, включени неограничен брой SMS 
към национални мобилни мрежи и включени 
неограничен брой минути за разговори в роуминг в 
страни от ЕС.  
Участник предложил месечна абонаментна такса до 
18,00 лева вкл. получава максимален брой точки - 20, а 
за всички останали, предложили месечна абонаментна 
такса над 18,00 лева се използва формулата: 
 

Ц2 = 20  х   18.00   ,     където 

20 т. 
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    Ц2n 
 
Ц2n е месечна абонаментна такса на 
участника, чието предложение се оценява 
 

Ц3 

Месечна абонаментна такса за 1 data SIM карта + 
хардуерно устройство за използване на услугата 
(USB stick) за неограничен достъп до Интернет с 
включен трафик от 5 GB на максимално 
допустимата от мобилната мрежа скорост.  Участник 
предложил месечна абонаментна такса до 12,00 лева 
вкл. получава максимален брой точки - 20, а за всички 
останали, предложили месечна абонаментна такса над 
12,00 лева се използва формулата: 
 

Ц3 = 20 х   12.00   ,     където 
   Ц3n 

 
Ц3n е месечна абонаментна такса на 
участника, чието предложение се оценява 
 

20 т. 

Ц 4 

Цена на минута национален разговор към всички 
фиксирани мрежи в страната, след изчерпване на 
включените минути  за Тарифа 1 
Участник предложил цена на минута 0,00 лева получава 
максимален брой точки, а за всички останали се 
използва формулата 
 
 

Ц4 =2 х  Ц4min  , където 
                                  Ц4n 

Ц4 min  - Най –ниска предложена цена  на 
минута национален разговор към всички мрежи в 
страната след изчерпване на безплатните минути; 

Ц4n – цената на минута национален разговор 
към всички мрежи в страната след изчерпване на 
безплатните минути, на участника, чието 
предложение се разглежда. 
За целите на изчислението 0,00 се замества с 
0,001. 
Предложените цени следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от 
участие. 
 

 
 
 
 

2 т. 

Ц5 

Цена на минута национален разговор извън 
„корпоративната група” в мобилната мрежа на 
Мобилтел след изчерпване на включените минути  за 
Тарифа 1 
Участник предложил цена на минута 0,00 лева получава 
максимален брой точки, а за всички останали се 
използва формулата: 

16 т. 



  
Ц5 = 16  х  Ц5min  , където 

                                     Ц5n 
Ц5 min  - Най –ниска предложена цена в лева на 

минута национален разговор извън „корпоративната 
група” след изчерпване на безплатните минути в 
мрежата на участника; 
                  Ц5n – цена на минута национален разговор 
извън „корпоративната група” след изчерпване на 
безплатните минути в мрежата на участника, чието 
предложение се разглежда. 
За целите на изчислението 0,00 се замества с 
0,001. 
Предложените цени следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от 
участие. 

Ц6 

Цена на минута национален разговор извън 
„корпоративната група” в мобилната мрежа на 
Теленор след изчерпване на на включените минути  
за Тарифа 1 
Участник предложил цена на минута 0,00 лева получава 
максимален брой точки, а за всички останали се 
използва формулата 
  

Ц6 = 9 х  Ц6min  , където 
                                   Ц6n 

Ц6 min  - Най –ниска предложена цена в лева на 
минута национален разговор извън „корпоративната 
група” след изчерпване на безплатните минути в 
мрежата на участника; 
                  Ц6n – цена на минута национален разговор 
извън „корпоративната група” след изчерпване на 
безплатните минути в мрежата на участника, чието 
предложение се разглежда. 
За целите на изчислението 0,00 се замества с 
0,001. 
Предложените цени следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от 
участие. 

9 т. 

Ц7 

Цена на минута национален разговор извън 
„корпоративната група” в мобилната мрежа на БТК 
след изчерпване на на включените минути  за 
Тарифа 1 
Участник предложил цена на минута 0,00 лева получава 
максимален брой точки, а за всички останали се 
използва формулата 
  

Ц7 = 7  х  Ц7min  , където 
                                  Ц7n 

7т. 



Ц7 min  - Най –ниска предложена цена в лева на 
минута национален разговор извън „корпоративната 
група” след изчерпване на безплатните минути в 
мрежата на участника; 
                  Ц7n – цена на минута национален разговор 
извън „корпоративната група” след изчерпване на 
безплатните минути в мрежата на участника, чието 
предложение се разглежда. 
За целите на изчислението 0,00 се замества с 
0,001. 
Предложените цени следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от 
участие. 

Ц8 

Цена за един SMS към всички национални мобилни 
мрежи след изчерпване  на включените SMS  за 
Тарифа 1 
Участник предложил цена на SMS 0.00 лева получава 
максимален брой точки, а за всички останали се 
използва формулата 

 
  Ц8 = 6  х  Ц8min  , където 
                   Ц8n 
Ц8min - най-ниската предложена цена за SMS 

към всички национални мрежи  
Ц8n – цената на SMS към всички национални 

мрежи на участника, чието предложение се разглежда 
За целите на изчислението 0,00 се замества с 
0,01. 
 

6 т. 

            
 

 
 
Указания: 
 
Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след 
десетичната запетая. 

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички 
показатели за Крайната оценка (К). Офертата, получила най-висока оценка К, се 
класира на първо място. 

 
 

Възложителят няма да разглежда предложения, които съдържат 
такси/комисионни, които са извън параметрите на методиката за оценка. 
 
 
Забележка: 
 

Кандидатите задължително предлагат по 44 640 минути месечно на СИМ 
карта за безплатни разговори в групата на Възложителя. 
 


