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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките 

на офертата по следните два показателя:  

 

1. Показател „Организация на персонала” (ОП) с максимален брой точки 100 

и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,5).  

Показателят се състои от два подпоказателя:  

П1 - „Организация на охранителната дейност” 

П2 - „Управление на рискове” 

 

2. Показател „Предложена цена” (Ц) с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 50% (0,50). 

 

3. Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,5 х ОП  + 0,5 х Ц 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОП е оценката по показателя „Организация на персонала” на участника;  

0,5 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка; 

Ц е оценката по показателя „Предложена цена” на участника;  

0,5 е относителната тежест на показателя Ц в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

4. Показателят „Организация на персонала” (ОП) – представлява оценка на 

организацията на персонала, предложена от участника и се формира по следната 

формула:  

ОП=П1 +П2 

където: 

ОП – оценка на организацията на персонала на съответния участник; 

П1 и П2 – оценката в точки по отделните подпоказатели. 

 

5. Определяне на оценките по всеки подпоказател: 

В предложението за изпълнение, в частта „Организация на охранителната 

дейност“ (П1) участникът трябва да представи своето виждане (концепция) за  

извършване на охранителната дейност съгласно техническата спецификация и по 

начин, който би осигурил качествено изпълнение на услугата за целия срок на 

договора.  

В изпълнение на изискването на техническата спецификация, участникът трябва 

да развие всеки един аспект, включен в „Организация на охранителната дейност“.  

 

От направеното предложение, комисията трябва да може да установи, че:  
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▪ участникът познава и прилага ефективно действащата нормативна уредба в 

областта на частната охранителна дейност;  

▪ участникът отчита спецификата и особеностите на обекта (сграда и терени), 

подлежащ на охрана и те са взети предвид в предложението;  

▪ участникът може да управлява и организира човешкия и технически ресурс, 

необходим за извършване на охрана по начин, който да гарантира непрекъсваемост на 

услугата, изпълнявана с качество не по-ниско от качеството, предвидено в 

техническата спецификация за целия срок на договора;   

 

Оценяването по този подпоказател ще се извърши по 3-степенна скала за оценка. 

Максималният брой точки е 30 т.  

 

Експертни заключения 
Брой 

точки 

Предложена е организация на охранителната дейност, в която са включени 

всички аспекти, съгласно дадените от възложителя указания. Налице е 

обосновка по всеки аспект, чрез която се доказва приложимост на 

предложената организация съобразно спецификата на конкретния обект. От 

предложеното разпределение на човешки и технически ресурси може да се 

установи ефективен и оперативен модел на управление и контрол в 

организацията. Посочени са методите за осъществяване на комуникация с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото изпълнение 

на възложената услуга. Демонстрирано е задълбочено познаване на 

приложимата нормативна уредба в контекста на предложената организация 

на охрана.  

Представеното предложение показва, че участникът притежава устойчиви 

знания и практически умения, за да организира извършването на 

охранителната дейност на обекта с качество, което би гарантирало неговата 

защита. 
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Предложена е организация на охранителната дейност, в която са включени 

всички аспекти, съгласно дадените от възложителя указания. Налице е 

обосновка (информация), като за някои от аспектите (един или повече), тя 

не доказва приложимост съобразно спецификата на конкретния обект. От 

предложеното разпределение на човешки и технически ресурси може да се 

установи, че е налице ефективен модел на управление и контрол в 

организацията. Посочени са методите за осъществяване на комуникация с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. Налице е познаване на нормативната 

уредба в областта на охранителната дейност.  

Представеното предложение показва, че участникът притежава знания и 

умения, за да организира извършването на охранителната дейност на 

обекта с качество, което би осигурило неговата защита.   
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Предложена е организация на охранителната дейност, в която са включени 

всички аспекти, съгласно дадените от възложителя указания. Налице е 

информация за всеки аспект, като за някои от тях (един или повече) тя е 

шаблонна и не доказва приложимост съобразно спецификата на 

конкретния обект. Предложеното разпределение на човешки и технически 

ресурси осигурява изпълнение на нормативните изисквания, регулиращи 
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режим на работа и почивки. Посочени са методите за осъществяване на 

комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. 

Представеното предложение показва, че участникът има капацитет да 

организира извършването на охранителната дейност в съответствие с 

приложимата нормативна уредба и техническата спецификация на 

възложителя.  

 

В предложението за изпълнение, в частта „Управление на рискове“ (П2), 

участникът трябва да посочи дейности и мерки за управление на рискове, настъпили в 

резултат на организационни и/или кадрови проблеми и промени в структурата на 

изпълнителя.  

В техническата спецификация са посочени идентифицираните от възложителя 

рискове и изискванията за съдържание на предложението по този подпоказател.   

 

От предложеното „Управление на рискове“ комисията трябва да може да 

установи, че участникът разполага с опит и инструментариум (стратегия и умения) за 

преодоляване на вътрешноорганизационни рискове, чиито последствия биха повлияли 

цялостното и качествено изпълнение на предмета на поръчката. 

Оценяването по този подпоказател ще се извърши по 3-степенна скала за оценка. 

Максималният брой точки е 20 т. 

Експертно заключение Брой точки 

П2: Управление на рискове 20 

Участникът е анализирал всички рискове, посочил е обхват и степен 

на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението на 

договора. Предложени са превантивни дейности за недопускане и 

предотвратяване настъпването им, както и ефективни мерки и 

дейности по отстраняване и управление на последиците от 

настъпилия риск.  
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Участникът е анализирал всички рискове, посочил е обхват и степен 

на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението на 

договора. Предложени са мерки за управление на рисковете, както и 

дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия 

риск.  
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Участникът е посочил обхват и степен на въздействие на риска върху 

изпълнението. Предложени са мерки за управление на рисковете, като 

някои от тях (една или повече) са теоретично изведени (шаблонни), 

поради което не може еднозначно да се установи дали тяхното 

прилагане ще осигури качествено изпълнение на услугата съгласно 

техническата спецификация.    
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Дефиниции: 

 

Ефективен модел: този, при който чрез набор от действия и процеси се постига 

основната цел на изпълнението за съответната цена, за определеното време на 

изпълнение и с изисканото качество.   
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Устойчиви знания: наличие на теоретична подготовка и практически знания и 

умения, многократно прилагани в изпълнение на дейността, предмет на поръчката. 

 

Показател „Ценово предложение”(Ц) – Представлява оценка на предложената 

цена на участника и се формира по следната формула: 

Ц= (Цмин. / Цучастник) х100 

където: 

 

Цмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Цучастник – предложена цена от съответния участник. 

 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност 

до втория знак след десетичната запетая.  

 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 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 показател „Организация на персонала”, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

 
 


