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 Приложение № 9 

 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА, ВЪОРЪЖЕНА, ДЕНОНОЩНА ОХРАНА И 
ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, МОНИТОРИНГ И 
РЕАКЦИЯ С АВТОПАТРУЛНИ ЕКИПИ НА ОБЕКТИТЕ И НА ИМУЩЕСТВОТО, 
СОБСТВЕНОСТ НА ДА „ДРВВЗ”” 
 

Методика и критерий за оценка на офертите 
 
I. Критерий за оценка: 

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия 
„Икономически най-изгодна оферта”. 

 
II. Оценка на офертите 

      Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и 
тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: 
            а) Показател ЦОi,1  - Обща предлагана цена за физическа денонощна въоръжена 
охрана за срок от 1 (една) година за всички обекти, изброени в Списък на обектите 
(Приложение №  6 от документацията) – с относителна тежест 50 % в комплексната 
оценка; 

      б) Показател ЦТСi,2  - Обща предлагана цена за срок от 1 (една) година за 
поддържане на съществуващата техническа система за сигурност, мониторинг и 
реакция с автопатрулни екипи, подновяване и изграждане на нови технически системи 
за сигурност, наблюдение и контрол на територията на всички обекти, изброени в 
Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията) - с относителна тежест 10 % 
в комплексната оценка; 

      в) Показател Ti,3 - Оценка на предложените планове (за всяка база) и обща 
концепция за организация на физическата денонощна въоръжена охрана, съобразно 
спецификата на всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от 
документацията) - с относителна тежест 40 % в комплексната оценка; 

 
2.1. Показател ЦОi,1  - Обща предлагана цена за физическа денонощна 

въоръжена охрана за срок от 1 (една) година за всички обекти, изброени в Списък 
на обектите (Приложение № 6 от документацията). 
 
Оценката на показателя ЦОi,1 се изчислява по формулата: 
 
ЦОi,1 =  (ЦОmin : ЦОi ) х 100 , където: 
 
ЦОi - е общата цена за физическа денонощна въоръжена охрана за срок от 1 (една) 
година за всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от 
документацията), предложена от съответния участник; 
ЦОmin - е най-ниската предложена обща цена за физическа денонощна въоръжена 
охрана за срок от 1 (една) година за всички обекти, изброени в Списък на обектите 
(Приложение № 6 от документацията) от участник в процедурата; 
ЦОi,1 ≤ 100 точки (закръглява се до втория знак след десетичната запетая). 
 
Забележка: Участниците следва да представят финансов разчет на предлаганата 
обща цена, от която да е видно размерът на разходите за един охранител за месец - 
работна заплата и всички нормативно определени разходи към нея, осигуровки, данъци 
и др.,както и всички присъщи разходи за качествено изпълнение на дейността, като 
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униформи, въоръжение, помощни средства, печалба и др. Оферта на участник в 
процедурата, който при подаване на ценовото предложение (Приложение № 2) е 
посочил стойност (размер) за месечна цена на услугата за 1 (един) бр. охранител по-
малка от две минимални работни заплати, няма да бъде разглеждана, а участникът 
ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.  
 

2.2. Показател ЦТСi,2  - Обща предлагана цена за срок от 1 (една) година за 
поддържане на съществуващата техническа система за сигурност, мониторинг и 
реакция с автопатрулни екипи, подновяване и изграждане на нови технически 
системи за сигурност, наблюдение и контрол на територията на всички обекти, 
изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията). 
 
Оценката на показателя ЦТСi,2 се изчислява по формулата: 
 
 
ЦТСi,2  = (ЦТСmin : ЦТСi) х 100, където: 
 
ЦТСi - е общата цена за срок от 1 (една) година за поддържане на съществуващата техническа 
система за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи, подновяване и изграждане 
на нови технически системи за сигурност, наблюдение и контрол на територията на всички 
обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията), предложена от 
съответния участник; 
ЦТСmin - е най-ниската предложена обща цена за срок от 1 (една) година за поддържане на 
съществуващата техническа система за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи, 
подновяване и изграждане на нови технически системи за сигурност, наблюдение и контрол на 
територията на всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от 
документацията) от участник в процедурата; 
ЦТСi,2 ≤ 100 точки (закръглява се до втория знак след десетичната запетая). 
 
Забележка: Участниците следва да представят финансов разчет на предлаганата обща цена 
за всяка база на месец от Списъка на обектите (Приложение № 6 от документацията) 
 

2.3. Показател Ti,3 - Оценка на предложените планове (за всяка база) и обща 
концепция за организация на физическата денонощна въоръжена охрана, съобразно 
спецификата на всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от 
документацията). 

   
Комисията оценява предложените индивидуални планове и обща концепция за 

организация на физическата денонощна въоръжена охрана, съобразно спецификата на всички 
обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията) по посочените в 
таблицата по - долу подпоказатели Т1 и Т2,  по които се определя степента на съответствие с 
изискванията на Възложителя. Оценява се дали плановете и концепцията удовлетворяват и в 
каква степен технологичните, организационни и нормативни изисквания, демонстрира ли 
дълбочина в разбирането на предмета на поръчката и конкретните изисквания, както на 
заданието на поръчката, така и на приложимата нормативна уредба. Преценяват се качество, 
пълнота, адекватност на предложението, съдържащо описание на всички дейности, подходи, 
организация на дейностите, начини за осъществяване и предложения за изпълнение на 
предмета на поръчката. Поставя се обща оценка, за всички планове за охрана (за всяка 
база) и общата концепция за охрана, като това важи и за двата подпоказателя - Т1 и Т2.  
Поставянето на оценките по посочената скала се осъществява въз основа на експертното 
мнение на комисията, което се мотивира надлежно на базата на указанията по-долу, като се 
посочват причините (изтъкват се недостатъците и респективно преимуществата, прави се 
анализ и логичен обоснован извод за поставената оценка) 
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Подпоказатели за оценка на качеството на предложението за изпълнение на 
поръчката 

Брой 
точки 

Т1 - Оценка на плановете за охрана за всяка база и общата концепция за организация 
на физическата денонощна въоръжена охрана съобразно спецификата на всички 
обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията). 
Критерии за оценка на Т1: 

1. Описание на особеностите на охранявания обект - Местонахождение, граници, 
инфраструктура, комуникации; 

2. Рискови фактори; 
3. Организация на охраната - броят на заетите лица, график на работа,брой 

постове и режим на сменност, разположение на постовете, функционални 
задължения, връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им 
следва да са съобразени с особеностите на охраняваните обекти; 

4. Зони, маршрути, честота на обходите. Система от мерки за контрол на 
охранителите при изпълнение на охранителната дейност; 

5. Групи за реагиране – наличие на мобилни групи, които могат да се използват 
при осъществяване на охраната на обекта; 

6. Организация на комуникационни системи; 
7. Данни за техническите средства за охрана  - оръжие, боеприпаси, брой, вид и 

др. данни; 

0, 30, 60 
или 100 
точки 

Предлаганите планове за охрана и концепцията за организация за изпълнение на 
поръчката са неефикасни и неефективни. „Неефикасна и неефективна“ е 
предложена организация за изпълнение в техническото предложение на участник, 
която не е съобразена в необходимата степен с организацията на охрана, рисковите 
фактори, графика на работа, функционалните задължения, връзките на 
взаимодействие и контрола върху изпълнението им с особеностите на охраняваните 
обекти. 

0 т. 

Предлаганите планове за охрана и концепцията за организация за изпълнение на 
поръчката са формално изготвени. „Формално” е план за охрана и концепция, в 
които участникът относно предложената организация за изпълнение е повторил 
самите изисквания на  възложителя и/или само декларативно е заявил, че ще ги 
изпълни. 

30 т. 

Предлаганите планове за охрана и концепцията за организация за изпълнение на 
поръчката са изготвени с пропуски. „Пропуски“ съдържа план за охрана и 
концепция, които не са неотговарящи на изискванията на възложителя, но е налице 
липса на информация и/или конкретика. 

60 т. 

Предлаганите планове за охрана и концепция за организация за изпълнение на  
поръчката са ясно изготвени и отговарят в пълна степен на изискванията на 
възложителя, посочени в указанията, на действащото законодателство, на 
съществуващите стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. „Ясно“ е план 
за охрана и детайлна концепция за начина и организацията на изпълнение, които са 
релевантни на предмета на поръчката.Предложена е обстойна стратегия, 
демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнението на услугата. 
Представеното описание на особеностите на охраняваните обекти и на организацията 
на охраната им е пълно и точно. Предложените планове за охрана и концепция за 
организация за изпълнение на  поръчката са ефикасни и ефективни, без пропуски, не 

100 т. 
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са формални и са ясни. 

  
Т2 - Оценка на предложените планове за всяка база и общата концепция за охрана, в 
частта им тактика на действие на охраната при екстремни ситуации и 
взаимодействие с органите на МВР за всички обекти изброени в Списък на обектите 
(Приложение № 6 от документацията) и описани взаимовръзки между членовете на 
екипите, време за реакция. Критерии за оценка на Т2: 

1. Действия при носене на дежурството; 
2. Действия при въоръжено нападение или проникване; 
3. Действия при невъоръжено нападение или проникване; 
4. Задържане на лице/а в района на охранявания обект; 
5. Действия при масови безредици, сигнал за терористичен акт; 
6. Действия при взлом; 
7. Действия при природни бедствия; 
8. Действия при други екстремни ситуации; 

0, 30, 60 
или 100 
точки 

Предлаганите планове за охрана и концепция, в частта им тактика на действие на 
охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на МВР са неефикасни 
и неефективни. „Неефикасна и неефективна“ е предложена организация за 
изпълнение в плана за действие при възникване на кризисни ситуации, природни 
бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, която не 
е съобразена в необходимата степен с организацията на охрана, броя на заетите лица, 
графика на работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие и 
контрола върху изпълнението им с особеностите на охраняваните обекти. 

 
        0 т. 

 
 
 

Предлаганите планове за охрана и концепция, в частта им тактика на действие на 
охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на МВР са формално 
изготвени. „Формално” е предложена организация за изпълнение в плана за 
действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, 
терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, в които участникът е 
повторил самите изисквания на  възложителя и/или само декларативно е заявил, че 
ще ги изпълни. 

30 т. 

Предлаганите планове за охрана и концепция, в частта им тактика на действие на 
охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на МВР са изготвени с 
пропуски. „Пропуски“ е предложена организация за изпълнение в плана за действие 
при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични 
актове и взаимодействие с органите на МВР, които не са неотговарящи на 
изискванията на възложителя, но е налице липса на информация и/ или конкретика. 

60 т. 

Предлаганите планове за охрана и концепция в частта им тактика на действие на 
охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на МВР са ясно 
изготвени. „Ясно“ е план за действие при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на 
МВР за всички обекти, които недвусмислено посочват конкретния вид дейност, 
организация и/или конкретно предложение по начин, по който същият/ото да бъде 
индивидуализиран/о сред останалите предвидени видове дейности/предложения и 
изяснява подхода на работа. 

100 т. 
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Оценката на комисията по показателя T i,3  „Оценка на предложените планове (за всяка база) и 
обща концепция за организация на физическата денонощна въоръжена охрана, съобразно 
спецификата на всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от 
документацията)” ще бъде обща, като броят точки ще бъде присъждан на всеки участник по 
отделните подпоказатели. Членовете на оценителната комисия, в тяхната съвкупност, изготвят 
мотивирана оценка по всеки от подпоказателите Т1 и Т2. 
 
Оценката по показателя T i,3  „Оценка на предложените планове (за всяка база) и обща 
концепция за организация на физическата денонощна въоръжена охрана, съобразно 
спецификата на всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от 
документацията)” е в брой точки с максимална стойност 100, която е сбор от оценките на двата 
подпоказателя и се изчислява по формулата: 
 
T i,3 = T1i х 0,60 + T2i х 0,40, където 
 
60 % е относителната тежест на подпоказателя Т1; 
40 % е относителната тежест на подпоказателя Т2;  
i = 1÷ n, където n е броят на участниците; 
Ti,3 ≤ 100 точки; 
 

2.4. Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява съгласно следната 
формула: 
K i,compl = (ЦОi,1 х 0,50) + (ЦТСi,2 х 0,10) + (Тi,3 х 0,40), където: 

K i,compl - е комплексната оценка на съответната оферта;  
i - е поредния номер на офертата;  
i = 1 до n, където n е общият брой на участниците; 
K i,compl ≤ 100 точки (закръглява се до втория знак след десетичната запетая). 
 
Офертата получила Комплексна оценка с най-висок брой точки се класира на първо 
място! 


