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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: „Маркет линкс“ ООД 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

30 т. Участникът е предложил  методология, в която 

всички предложени компоненти са адаптирани 

към спецификата на дейностите в проекта, и 

включват: конкретен списък с инструменти за 

събиране на информация и анализ; конкретни 

методи за оценка, които включват  анкетно 

проучване на степента на удовлетвореност от 

постигнатите резултати по проекта сред 

ангажираните педагогически персонал и ромски 

медиатори;  анкетно проучване, оценяващо 

усвоените знания и умения, в следствие от 

проведените обучения сред работещите с 

младежи, служителите в детските градини и 

медиаторите. Като целева група, с която да се 

проведе стандартизирана анкета под формата на 

пряко лично интервю се включват: родители на 

деца от детските градини, ръководители на 

одобрени проекти по К1 и К2 и младежи от 

младежките центрове.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

10 т. Участникът не предлага разпределение на 

отговорностите между членовете на предложения 

екип съгласно конкретните дейности и 

предложената методология за изпълнение на 

всяка една от дейностите и под-дейностите, не са 

посочени под-дейности. Не е посочено времето на 

ангажираност на всеки член на експертния екип 

спрямо обема на дейностите. Работната програма 

е с ниска степен на детайлност, в сравнение с 

предложения на други участници.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Дата: 03.02.2016 г. 
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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на 

въздействието“ 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

20 т. Участникът предлага списък от конкретни 

инструменти за събиране на информация и 

анализ. Участникът е предложил методи за 

оценка, които не покриват изцяло елемента на 

адаптираност на методологията със спецификата 

на дейностите по проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

20 т. Участникът предлага разпределение на 

отговорностите между членовете на предложения 

екип съгласно конкретните дейности и 

предложената методология за изпълнение на 

всяка една от дейностите и под-дейностите, не са 

посочени под-дейности. Не е посочено времето на 

ангажираност на всеки член на експертния екип 

спрямо обема на дейностите. Работната програма 

е с ниска степен на детайлност, в сравнение с 

предложения на други участници. 

Заличено на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

/пълната версия е налична в оригинал при 

възложителя/ 

 

 

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Дата: 08.02.2016 г. 
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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: „Ди Джи Консулт“ ЕООД 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

20 т. Предложените от участника компоненти са 

адаптирани към спецификата на дейностите в 

проекта. Участникът се е съобразил с 

особеностите на средата и целевите групи на 

компонент 3 на Програма “Деца и младежи в 

риск”, а именно степен на социализация (среда) и 

работа с уязвими групи деца и младежи (целева 

група, най-вече роми). Участникът не е включил 

участниците в процеса, които трябва да 

представят своята оценка на постигнато 

въздействие от проекта, а именно – младежи, с 

които е работено в младежките центрове и 

родителите на децата и младежите в риск.  

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

20 т. Участникът е предложил разпределение на 

отговорностите и задачите между членовете на 

предложения екип съгласно конкретните 

дейности по техническата спецификация и 

предложената методология за изпълнение на 

всяка една от дейностите и под-дейностите, като е 

посочил времето за ангажираност на всеки един 

член на експертния екип, спрямо обема от 

дейности и сроковете посочени в одобрената 

документация за участие. Предложението 

съдържа описание на подхода за контрол на 

качеството, съобразен с конкретната услуга 

предмет на поръчката. Също така участникът е 

планирал да привлече допълнителен човешки 

ресурс, в провеждане на оценката, от 

представители на самата ромска целева група, 

като подход за осигуряване на достъп и 

изграждане на доверие сред интервюираните 

представители на уязвимата група. Участникът е 

описал това намерение в раздел 1.2.4 Мерки за 

управление на качеството и разпределение на 

ресурсите за изпълнение на дейностите, в частта 

за представяне на членовете на подпомагащия 
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екип/помощното звено и тяхната евентуална.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Дата: 03.02.2016 г. 
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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: „Естат“ ООД 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

10 т. Заличено на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

/пълната версия е налична в оригинал при 

възложителя/ 

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

10 т. Заличено на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

/пълната версия е налична в оригинал при 

възложителя/ 

 

 

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Дата: 08.02.2016 г. 
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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: „Електра-Консулт“ ЕООД 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

20 т. Всички предложени компоненти от 

методологията са адаптирани към спецификата на 

дейностите в проекта, и включват: конкретен 

списък с инструменти за събиране на информация 

и анализ; конкретни методи за оценка, които 

включват интервюта, анкетно проучване и фокус 

групи на степента на удовлетвореност от 

постигнатите резултати по проекта сред 

ангажираните педагогически персонал, ромски 

медиатори, младежки работници. Ще се прави 

подбор на добри практики с цел да бъдат 

идентифицирани такива.  

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

20 т. Участникът е предложил разпределението на 

отговорностите и задачите между членовете на 

предложения екип съгласно конкретните 

дейности по техническата спецификация и 

предложената методологията за изпълнение на 

всяка една от дейностите и е посочил времето на 

ангажираност на всеки член на експертния екип 

спрямо обема на дейностите и сроковете 

определени в документацията.  

 

 

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Дата: 03.02.2016 г. 
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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

20 т. Участникът е предложил  методология, която ще 

се прилага при изпълнение на конкретните 

дейности описани в техническата спецификация, 

като всички предложени компоненти от 

методологията са адаптирани към спецификата на 

дейностите в проекта, и включват: конкретен 

списък с инструменти за събиране на информация 

и анализ; конкретни методи за оценка, които 

включват  анкетно проучване или фокус групи на 

степента на удовлетвореност от постигнатите 

резултати по проекта сред ангажираните 

педагогически персонал и ромски медиатори;  

анкетно проучване или фокус групи, оценяващи 

усвоените знания и умения, в следствие от 

проведените обучения сред работещите с 

младежи, служителите в детските градини и 

медиаторите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

20 т. Участникът е предложил разпределението на 

отговорностите и задачите между членовете на 

предложения екип съгласно конкретните 

дейности по техническата спецификация и 

предложената методологията за изпълнение на 

всяка една от дейностите и под-дейностите и е 

посочил времето на ангажираност на всеки член 

на експертния екип спрямо обема на дейностите и 

сроковете определени в документацията. 

Предложението съдържа описание на подхода за 

контрол на качеството, който е съобразен с 

конкретната услуга предмет на настоящата 

поръчка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Дата: 08.02.2016 г. 
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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: Обединение „Галъп Риджън Рисърч“ 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

10 т. Участникът планира използването на само 1 

инструмент (фокус група) за всеки от двата 

компонента на оценката. Участникът е предложил 

методи за оценка, които не покриват елемента на 

адаптираност на методологията със спецификата 

на дейностите по проекта. Участникът представя 

строго социологическа и статистическа 

методология без да отчита спецификите на 

средата и целевите групи (напр. тенденции в 

сферата на социализация и достъп до маргинални, 

най-вече ромски общности, постигане на доверие 

и степен на предразположение на представители 

на ромската етническата група към провежданата 

оценка), а те са важни, тъй като се проецират в 

подходите за работа и въпросите, които ще се 

отправят към различните целеви групи с цел 

оценка на постигнато въздействие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

10 т. Участникът не предлага индивидуално 

разпределение на отговорностите между 

членовете на предложения екип съгласно 

конкретните дейности и предложената 

методология за изпълнение на всяка една от 

дейностите и под-дейностите. Липсват под-

дейности. Не е посочено времето на 

ангажираност на всеки член на експертния екип 

спрямо обема на дейностите. Характеристики на 

предложението, които не кореспондират с 

критериите за оценка, но имат съществен принос 

към постигане на целите на оценката: 

- Обхватът на предложената методология не 

включва целева група “обучени обучители”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Приложение 1 

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение  

 

Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

 

Участник: „Агенция Стратегма“ ООД 

  

Показател Оценка Аргументация на оценителя 

Методология, която ще се 

прилага при оценка на 

конкретни дейности 

20 т. Участникът е предложил само един от методите 

за оценка- фокус групи по двата компонента за 

оценка- степен на удовлетвореност от 

постигнатите резултати по проекта сред 

ангажираните педагогически персонал и ромски 

медиатори; оценка на усвоените знания и умения, 

в следствие от проведените обучения сред 

работещите с младежи, служителите в детските 

градини и медиаторите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Управление на 

качеството и 

разпределение на 

ресурсите за изпълнение 

на дейностите 

20 т. Участникът е предложил разпределението на 

отговорностите и задачите между членовете на 

предложения екип съгласно конкретните 

дейности по техническата спецификация и 

предложената методологията за изпълнение на 

всяка една от дейностите и под-дейностите и е 

посочил времето на ангажираност на всеки член 

на експертния екип спрямо обема на дейностите и 

сроковете определени в документацията. 

Предложението съдържа описание на подхода за 

контрол на качеството, който е съобразен с 

конкретната услуга предмет на настоящата 

поръчка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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