
 

                                                                                                                                        Приложение №13 

Образец 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

МАКСИМАЛЕН 

БРОЙ ТОЧКИ 
ТЕЖЕСТ 

Т Предложение за изпълнение на поръчката 50 50 

  Под показатели   

Т1 Концепция за изпълнение на охранителната дейност - 

организация, качество на персонала и изпълнението, 

която да включва и:  

- Проект на план за организиране на 

физическата охрана и пропускателния режим чрез 

системата за контрол на достъпа в сградата на БЕХ 

ЕАД  , който да отговаря на изискванията на чл. 24, 

ал. 2 от Закона частната охранителна дейност 

(ЗЧОД). 

- Проект на план за организацията на 

физическата охрана на обекта съгласно Наредба № 

8121з-611 от 11 юни 2018г. 

- Система от мерки за контрол на 

охранителите при изпълнението на охранителната 

дейност. 

40  

Т2 Покриване на установени щети, произтичащи от виновно 

допуснати  кражби и увреждания на активи в охраняваните 

обекти, изразено в проценти. 

5  

Т3 Документация за  осъществяване на сигнално-

охранителната дейност (СОД) за офис на БЕХ ЕАД в 

сградата на ул. „Веслец“ №13 на основание чл. 17 съгласно 

Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018г.  и  Декларация,  

определяща  време за СОД реакция. 

5  

Ф ФИНАНСОВ (ЦЕНОВИ) ПОКАЗАТЕЛ 

Предложена обща цена за изпълнение предмета на  

поръчката 

50 50 

 

Технически (качествен) показател „Предложение за изпълнение на поръчката" (Т) - с 

максимална оценка от 50 т. 

 

По този показател се оценява познаването на участника на процеса по предоставяне на 

услугата в съответствие с изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба 

в областта. Разглежда се предложението за организация на охраната съобразно с  

спецификата на обекта при отчитане на неговото местонахождение, необходимите ресурси 

и организацията на целия процес на реализация на охранителната услуга, предмет на 

поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е начина на 

организиране на физическата охрана и пропускателния режим чрез системата за контрол на 

достъпа в сградата на БЕХ ЕАД , в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД, 

вкл. брой длъжностни лица, график на работа, функционални задължения на длъжностните 

лица съобразно заеманата длъжност (ръководител на охранителна дейност, охранители), 

маршрути и честота на обходите, разпределението на различните ресурси в охранителния 



процес и взаимодействието и координацията на участниците в процеса, вътрешния контрол 

за предоставяне на качествена услуга. Комисията оценява дали от предложението на 

участника е видно познаване на особеностите и степента на сигурност на обекта за охрана 

и дали предложеното би осигурило в достатъчна степен качество на изпълнение в 

съотношение с цената на поръчката и доколко съществува сериозен риск за изпълнението 

на поръчката.  

Комисията оценява до каква степен участникът, в представената концепция, е предвидил 

възникване на възможните извънредни и кризисни ситуации в т. ч. и тези, идентифицирани 

от Възложителя, които биха възникнали в процеса на изпълнение на услугата, както и 

начина на осъществяване на оперативна връзка с отговорните лица на Възложителя, вкл. и 

план за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при необходимост. Оценява 

се представени ли са достатъчни и адекватни мерки и начини за преодоляване на извънредни 

и кризисни ситуации. Оценяват се всички мероприятия, технически средства и 

административни мерки предвидени за осъществяване от участника за контрол на 

охранителите при изпълнението на охранителната дейност. Оценява се предложението на 

участника за покриване на установени щети, произтичащи от виновно допуснати взломни 

кражби на активи в охраняваните обекти, изразено в проценти. 

Оценява се и представената Документация за  осъществяване на сигнално-охранителната 

дейност (СОД) на основание чл. 17 съгласно Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018г. Оценява 

се  и  времето, определящо СОД реакцията.  

1. Оценката по Показател Т „Предложение за изпълнение на поръчката“ се 

формира като сбор от оценките по три  подпоказателя, като:  

 

Т= Т1 + Т2 + Т3   

 

ТЕХНИЧЕСКИ (КАЧЕСТВЕН) ПОКАЗАТЕЛ МАКСИМАЛЕН 

БРОЙ ТОЧКИ 

(Т1) Концепция за изпълнение на охранителната дейност- 

организация, качество на персонала и изпълнението 

40т. 

 

Участникът е представил концепция за охрана, обхващаща  обекта, 

съобразена с техническата спецификация, предварително 

обявените от Възложителя условия и изисквания, действащото 

законодателство, като е представил ясно, конкретно, пълно и 

детайлно, по начин, който напълно изяснява подхода му на работа, 

описание на охранявания обект (местоположение, уязвими и 

рискови зони, включително налични и препоръчителни технически 

средства за сигурност и тяхната функционалност и ефективност; 

оценка на състоянието и степента на сигурност на обекта, 

идентификация на видовете рискови фактори и обстоятелства, 

влияещи на охраната на обекта и поставяне на конкретни цели за 

ефективно и качествено изпълнение на предмета на поръчката). 

 

Участникът е представил ясно, конкретно, пълно и детайлно, по 

начин, който напълно изяснява подхода му на работа, организация 

на изпълнителите, които ще извършват денонощна въоръжена 

охрана на  охранявания обект (брой постове за охрана, описание на 

броя на охранителния състав, необходим за изпълнение на 

поръчката, разположение, режим на сменност, пропускателен 

 

40т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



режим, вид на техническите и помощни средства за охрана и 

технически средства за комуникация, с които всеки един 

изпълнител на охранителна дейност ще разполага).  

 

Участникът е представил ясно, конкретно, пълно и детайлно, по 

начин, който напълно изяснява подхода му на работа, начина на 

реализиране на охраната на в охранявания обект, съобразен с 

особеностите на охранявания обект (обходен режим: 

периодичност, честота, маршрути. Права, задължения и действия 

на изпълнителите на денонощната охранителна дейност, на 

ръководителя на охранителния екип /когато е приложимо/ във 

връзка с начина на реализиране на охраната).  

 

Участникът е представил ясно, конкретно, пълно и детайлно, по 

начин, който напълно изяснява подхода му на работа, връзките на 

взаимодействие, осигуряващи сигурността на  охранявания обект, 

вкл. при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, 

аварии, терористични актове, нарушения на обществения ред 

(демонстрации, масови безредици и др.), взаимодействие с 

органите на МВР и компетентните служби, както и за оперативна 

връзка с определени от Възложителя лица. (Последователност и 

начин на действие при различните кризисни ситуации, времето за 

реакция, готовността за оперативно взаимодействие с 

компетентните органи, съгласно характера на кризисната ситуация. 

Задължения и действия на охранителния състав при възникване на 

правонарушения и кризисни ситуации. Задължения и действия на 

ръководителя /когато е приложимо/ при възникване на 

правонарушения и кризисни ситуации).  

 

Участникът е представил ясно, конкретно, пълно и детайлно, по 

начин, който напълно изяснява подхода му на работа, системата от 

мерки, които участникът ще прилага за контрол на дейността на 

изпълнителите на денонощната въоръжена охрана при 

изпълнението на охранителната дейност за  охранявания обект. 

 

 Участникът е представил ясно, конкретно, пълно и детайлно, по 

начин, който напълно изяснява подхода му на работа, обучението, 

което ще преминават изпълнителите на денонощната въоръжена 

охрана за осигуряване на качеството на охранителната услуга 

 

 

Участникът е представил концепция за охрана, обхващаща   обекта 

за охрана, съобразена с техническата спецификация, 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания, 

действащото законодателство, като е представил не във всички 

части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който изяснява 

принципно, но не и детайлно подхода му на работа и описание на 

охранявания обект* (местоположение, уязвими и рискови зони, 

включително налични и препоръчителни технически средства за 

сигурност и тяхната функционалност и ефективност; оценка на 

състоянието и степента на сигурност на обекта, идентификация на 

 

20т. 



видовете рискови фактори и обстоятелства, влияещи на охраната 

на обекта и поставяне на конкретни цели за ефективно и качествено 

изпълнение на предмета на поръчката).  

*В случай че участникът е представил относително точно, не във 

всички части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който 

изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа на  

охранявания обект,  то същият получава оценка от 20 точки 

 

и/или 

Участникът е представил не във всички части ясно, конкретно, 

пълно и детайлно, по начин, който изяснява принципно, но не и 

детайлно подхода му на работа, организация на изпълнителите, 

които ще извършват денонощна въоръжена охрана на охранявания 

обект* (брой постове за охрана, описание на броя на охранителния 

състав, необходим за изпълнение на поръчката, разположение, 

режим на сменност, пропускателен режим, вид на техническите и 

помощни средства за охрана и технически средства за 

комуникация, с които всеки един изпълнител на охранителна 

дейност ще разполага). 

*В случай че участникът е представил относително точно, не във 

всички части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който 

изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа, 

начина на реализиране на охраната за  охранявания обект,  то 

същият получава оценка от 20 точки 

 

и/или  

Участникът е представил не във всички части ясно, конкретно, 

пълно и детайлно, по начин, който изяснява принципно, но не и 

детайлно подхода му на работа, връзките на взаимодействие, 

осигуряващи сигурността на охранявания обект*, вкл. при 

възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, 

терористични актове, нарушения на обществения ред 

(демонстрации, масови безредици и др.), взаимодействие с 

органите на МВР и компетентните служби, както и за оперативна 

връзка с определени от Възложителя лица (Последователност и 

начин на действие при различните кризисни ситуации, времето за 

реакция, готовността за оперативно взаимодействие с 

компетентните органи, съгласно характера на кризисната ситуация. 

Задължения и действия на охранителния състав при възникване на 

правонарушения и кризисни ситуации. Задължения и действия на 

ръководителя /когато е приложимо/ при възникване на 

правонарушения и кризисни ситуации). 

*В случай че участникът е представил относително точно, не във 

всички части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който 

изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа, 

връзките на взаимодействие, осигуряващи сигурността на 

охранявания обект, то същият получава оценка от 20 точки. 

 

и/или  

Участникът е представил не във всички части ясно, конкретно, 

пълно и детайлно, по начин, който изяснява принципно, но не и 



детайлно подхода му на работа, системата от мерки, които 

участникът ще прилага за контрол на дейността на изпълнителите 

на денонощната въоръжена охрана при изпълнението на 

охранителната дейност за охранявания обект*;  

*В случай че участникът е представил относително точно, не във 

всички части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който 

изяснява принципно, но не и детайлно системата от мерки  на   

охранявания обект, то същият получава оценка от 20 точки.  

 

и/или  

Участникът е представил не във всички части ясно, конкретно, 

пълно и детайлно, по начин, който изяснява принципно, но не и 

детайлно подхода му на работа, обучението, което ще преминават 

изпълнителите на денонощната въоръжена охрана за осигуряване 

на качеството на охранителната услуга. 

 

  

Участникът е представил концепцията за охрана, обхващаща 

охранявания обект, съобразена с техническата спецификация, 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания, 

действащото законодателство, като е представил общо и 

схематично, по начин, който не изяснява подхода му на работа, 

описание на охранявания обект* (местоположение, уязвими и 

рискови зони, включително налични и препоръчителни технически 

средства за сигурност и тяхната функционалност и ефективност; 

оценка на състоянието и степента на сигурност на обекта, 

идентификация на видовете рискови фактори и обстоятелства, 

влияещи на охраната на обекта и поставяне на конкретни цели за 

ефективно и качествено изпълнение на предмета на поръчката).  

*В случай че участникът е представил общо и схематично, по 

начин, който не изяснява подхода му на работа, описание  на  

охранявания обект и изяснява принципно, но не и детайлно подхода 

му на работа, то същият получава оценка от 10 точки. 

 

и/или 

Участникът е представил общо и схематично, по начин, който не 

изяснява подхода му на работа организация на изпълнителите, 

които ще извършват денонощна въоръжена охрана на охранявания 

обект* (брой постове за охрана, описание на броя на охранителния 

състав, необходим за изпълнение на поръчката, разположение, 

режим на сменност, пропускателен режим, вид на техническите и 

помощни средства за охрана и технически средства за 

комуникация, с които всеки един изпълнител на охранителна 

дейност ще разполага, данни). 

*В случай че участникът е представил общо и схематично, по 

начин, който не изяснява подхода му на работа, организацията на 

изпълнителите, които ще извършват денонощна въоръжена 

охрана на охранявания обект и не във всички части ясно, 

конкретно, пълно и детайлно подхода му на работа, то същият 

получава оценка от 10 точки. 

 

 

10т. 



и/или 

Участникът е представил общо и схематично, по начин, който не 

изяснява подхода му на работа, начина на реализиране на охраната 

на охранявания обект*, съобразен с особеностите на охранявания 

обект (Обходен режим: периодичност, честота, маршрути. права, 

задължения и действия на изпълнителите на денонощната 

охранителна дейност, на ръководителя на охранителния екип 

/когато е приложимо/ във връзка с начина на реализиране на 

охраната). 

*В случай че участникът е представил общо и схематично, по 

начин, който не изяснява подхода му на работа, начина на 

реализиране на охраната  на охранявания обект и не във всички 

части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който 

изяснява принципно подхода му на работа, то същият получава 

оценка от 10 точки. 

 

и/или 

Участникът е представил общо и схематично, по начин, който не 

изяснява подхода му на работа, връзките на взаимодействие, 

осигуряващи сигурността на охранявания обект*, вкл. при 

възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, 

терористични актове, нарушения на обществения ред 

(демонстрации, масови безредици и др.), взаимодействие с 

органите на МВР и компетентните служби, както и за оперативна 

връзка с определено/и от Възложителя лица (Последователност и 

начин на действие при различните кризисни ситуации, времето за 

реакция, готовността за оперативно взаимодействие с 

компетентните органи, съгласно характера на кризисната ситуация. 

Задължения и действия на охранителния състав при възникване на 

правонарушения и кризисни ситуации. Задължения и действия на 

ръководителя /когато е приложимо/ при възникване на 

правонарушения и кризисни ситуации).  

*В случай че участникът е представил общо и схематично, по 

начин, който не изяснява подхода му на работа, връзките на 

взаимодействие, осигуряващи сигурността на охранявания обект, 

изяснява подхода му на работа или относително точно, не във 

всички части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който 

изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа, то 

същият получава оценка от 10 точки 

 

и/или  

Участникът е представил общо и схематично, по начин, който не 

изяснява подхода му на работа, системата от мерки, които 

участникът ще прилага за контрол на дейността на изпълнителите 

на денонощната въоръжена охрана при изпълнението на 

охранителната дейност за охранявания обект*; 

*В случай че участникът е представил относително точно, не във 

всички части ясно, конкретно, пълно и детайлно, по начин, който 

изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа, то 

същият получава оценка от 10 точки 

 



и/или  

Участникът е представил общо и схематично, по начин, който не 

изяснява подхода му на работа, обучението, което ще преминават 

изпълнителите на денонощната въоръжена охрана за осигуряване 

на качеството на охранителната услуга. 

 

(Т2) Покриване на установени щети, произтичащи от виновно 

допуснати кражби и увреждания на активи в охраняваните 

обекти, изразено в проценти. 

5т. 

 

Оценяването по този подпоказател се извършва по следната 

формула: 

                                    Т2 = 5 х 
С n 

С mах
   

където: 

С mах - най-големият предложен процент за покриване на щети от 

участник; 

С n - предложен процент за покриване на щети от оценявания 

участник.  

 

Забележка: Участник, предложил процент по-голям от 100%, се 

отстранява от участие. 

 

5т. 

(Т3) Документация за осъществяване на сигнално-

охранителната дейност (СОД) за офис на БЕХ ЕАД в сградата 

на ул. „Веслец“ №13 на основание чл. 17 съгласно Наредба № 

8121з-611 от 11 юни 2018г.  и Декларация, определяща време за 

СОД реакция. 

5т. 

Оценката на този подпоказател се извършва на база представената 

документация, съгласно Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018г. и 

времето за СОД реакция по следната формула. 

 

Т3 = 5 х 
𝑡 𝑚𝑖𝑛 

t n
 

където: 

t min - най-малка стойност на времето за реакция декларирано от 

участник 

t n - предложена стойност на времето за реакция от оценявания 

участник.  

 

5т. 

 

Важно: 

В случай, че в техническото си предложение, участникът е разписал предложението си за 

изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по 

всеки подпоказател, поставени в настоящата методика за оценка и в документацията за  

поръчката като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от 

Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.  

 

Важно: 

При оценка, използваните определения имат следния смисъл: 

 

„Общо“ е описание, в което участникът единствено е повторил изискванията на 

Техническата спецификация/ действащата нормативна уредба и/или само декларативно, 



без подробности, е заявил, че ще ги изпълни. 

„Схематично“ е описание, което е съкратено, представено опростено и шаблонно, липсва 

детайлност. 

„Принципно“ е описание, в което участникът е повторил изискванията на Техническата 

спецификация/ действащата нормативна уредба и са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, които дават информация, но не са достатъчни за изясняване на организацията, 

последователността, изпълнението и/или други факти. 

„Ясно“ е описание, което недвусмислено посочва и определя дадения вид дейност и/или 

вид работа и/или дадено предложение по начин, по който същата/ото да бъде 

индивидуализирана/о сред останалите предвидени видове дейности/работи/предложения, 

изяснява подхода на работа и съдържа логически свързано описание на всеки етап от 

процеса, за който се отнася. 

„Конкретно“ е описание, което освен, че съдържа отделни дейности и видове работи, не 

се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с обясняване на организацията и последователността на 

изпълнение, позволяващи по разбираем начин да се индивидуализира дадения вид 

дейност/работа сред останалите предвидени такива. 

„Пълно“ е описание, което отчита всички аспекти и особености на отделните дейности, 

съгласно Техническото задание, действащата нормативна уредба и спецификата 

на обекта. 

„Детайлно“ е описание, което освен че съдържа всички видове дейности, работи, 

предложения и други параметри, не се ограничава единствено до тяхното просто 

изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, с които е обяснил 

организацията, последователността, изпълнението и/или други факти. 

 

2. Финансов показател - Ф (Финансова оценка) с максимална оценка от 50т. 

Оценката по ценови показател се изчислява по следната формула: 

  

            Ф=50 x 
Фmin

Фn
     

където: 

Фmin е най-ниската обща цена за срока на договора в лева без ДДС, за изпълнение предмета 

на поръчката, предложена от участник в процедурата; 

Фn е предложена от оценявания участник обща цена за срока на договора в лева без ДДС, 

за изпълнение предмета на поръчката. 

 

3. Комплексната оценка (КО) на всеки участник се формира при сумиране на 

получените оценки по показатели Т и Ф или: 

 

                                                              КО = Т + Ф  

 

Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. 

На оценяване подлежат всички предложени оферти, които отговарят на обявените 

изисквания. 

Оценката и класирането на офертите се извършва за всяка оферта поотделно. 

 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на 

първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им 

комплексна оценка. 

 


