
 

 

 

     МЕТОДИКА  

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА  

 

 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка и на 

крайна оценка за всяка позиция. Комплексната оценка на офертата включва два вида показатели – 

неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва: 

1. Неколичествени показатели (К1) с максимална стойност 100т. – с 40 % относителна тежест 

в комплексната оценка.  

2. Количествени показатели (К2) с максимална стойност 100т. – с 60 % относителна тежест в 

комплексната оценка.  

Комплексна оценка (КО) се изчислява за всеки кандидат в брой точки, като сбор от 

стойностите на съответните показатели К1 и К2 умножени съответно по относителните им тегла, 

или  

 КО = К1*40% + К2*60% 

Максималният брой точки на комплексната оценка е равен на 100. 

На участника с най-добро предложение по съответния показател ще бъдат присъдени 

максимален брой точки. Той ще бъде база за оценка на останалите участници и на база 

относителни тегла ще бъде формирана тяхната оценка по формулите: 

 За критериите, за които най-голямото предложение е най-добро: 

(оценявано предложение/най-добро предложение max)*максимален брой точки 

(Сn/Сmax)*максимален брой точки по отделния показател 

 За критериите, за които най-малкото предложение е най-добро: 

(най-добро предложение min/оценявано предложение)*максимален брой точки. 

(Сmin/Сn)*максимален брой точки по отделния показател 

Където: 

Cn – предложение на кандидата  

Cmin – минимално предложение  

Cmax – максимално предложение  

В случай, че най-доброто предложение е 0, към числителя и знаменателя на формулата се 

прибавя 1 (единица). 



Показателите, тяхната мярка, максимален брой точки и тежест в % са дадени в Раздел І. 

Неколичествени показатели, Раздел ІІ Количествени показатели, разграничени по позиции 1, 2 и 

3., Таблица № 1 - Дългосрочен кредитен рейтинг и Таблица № 2 -  Наказателни точки, при 

неизпълнение на специфичните изисквания на Възложителя. 

В процедурата са заложени изисквания на Възложителя, на които участникът следва да 

отговори с «ДА» или «НЕ», в зависимост от възможността му да ги изпълни и съответно получава 

стойностна оценка или нулева оценка. Ако участникът даде отговор „НЕ“ на показател от 

„Специфични изисквания на „БМВ” ЕООД”, от  общата оценка на неколичествените показатели се 

отнемат определен брой точки, след което се формира крайна оценка. Класирането на предложенията 

се извършва по низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира кандидатът с 

най-висока комплексна оценка.  

Показателите на комплексната оценка, относителната им тежест и условията, които 

отнемат точки, са  както следва: 

 

      I.Неколичествени показатели 

 

Показател Мярка 
Максимален 

брой точки 
Тежест Формула 

1. Наличие на надеждна платформа за активно 

интернет – банкиране в реално време с 

електронен подпис;  

  Да = 21; 

  Не =   0; 

21 21%  

2. Рейтинг на финансовата институция, присъден 

от агенция регистрирана в Европейския орган за 

ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) - ESMA съгласно 

Регламент № 1060/2009 на Европейския 

Парламент и на Съвета на Европа, съгласно 

Таблица № 1.; 

Рейтинг 14 14% (Сn/Сmax)*14 

3. Срок за обслужване на плащанията;    65 65%  

3.1. Обслужване на плащанията, 

представeни/наредени до 15:00ч. в банката  чрез 

Бисера и вальор за получателя/бенифициент: 

Същия 

рабо-тен 

ден/друг ден 

    (40/0т.) 

40 40%  

3.2. Срок за обслужване на плащанията по 

услугата РИНГС  (До 60 минути / Повече от 60 

минути);   

До 60 мин/ 

Повече от 

60 мин 

    (25/0т.) 

25 25%  

4. Специфични изисквания на БМВ ЕООД с 

отнемане на точки при не потвърждаване: 

съгласно Таблица № 2. до ( - 13 т.); 

Брой 
Отнемат се 

от оценката 

до 13 т.     

 
По т.1. Наличие на надеждна платформа за активно интернет банкиране в реално време с електронен 

подпис, кандидатите предоставят и писмена обосновка за надеждността на платформата 

По т. 2. Кандидата пририлага заверено копие на документ за присъден рейтинг. Задължително 

рейтинга на финансовата институция следва да е присъден от агенция, регистрирана в Европейския 

орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския 

Парламент и на Съвета на Европа (начина на оценка е посочен в Таблица № 1). Рейтингът от друга 

агенция, различна от Moody’s, S&P, Fitch и БАКР – Агенция за кредитен рейтинтг АД, който не може 

да бъде приравнен към инвестиционен клас рейтинг в Таблица № 1, получава 0 точки. Списъкът с 

регистрирани и сертифицирани рейтингови агенции е на електронен адрес: 

http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs 

 

http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs


Таблица 1. Дългосрочен кредитен рейтинг 

Moody's S&P Fitch БАКР 

Друга 

агенция 

регистрирана 

в ЕОЦКП 

(ESMA) 

Точки 

Baa2 BBB BBB BBB 
съответстващ 

рейтинг 
14 

Baa3 BBB-  BBB-  BBB-  
съответстващ 

рейтинг 
12 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
съответстващ 

рейтинг 
10 

Ba2 BB BB BB 
съответстващ 

рейтинг 
8 

Ba3 BB-  BB-  BB-  
съответстващ 

рейтинг 
6 

B1 B+ B+ B+ 
съответстващ 

рейтинг 
4 

B2 B B B 
съответстващ 

рейтинг 
2 

B3 B- B- B- 
съответстващ 

рейтинг 
0 

 

 

Таблица 2. Отнемане точки при непотвърждаване на специфичните изисквания на „БМВ” ЕООД 

Изисквания Условие 

Отнемане  при не 

потвърждение 

Обслужване за служителите на БМВ ЕООД     

Масов превод за изплащане на заплатите на служителите по 

сметка в обслужващата банка. 

Безплатно 

(Да/Не) -10 

Издаване на дебитна карта на работник/служител. 

Безплатно 

(Да/Не) -1 

Откриване на разплащателна сметка на служител в лева. 

Безплатно 

(Да/Не) -1 

Възможност за предоставяне на кредит овердрафт по картови 

сметки  обслужваща работните заплати на работниците и 

служителите на „БМВ” ЕООД в размер на:  

Две или 

повече нетни 

работни 

заплати 

(Да/Не) 

 -1 
 

      

  



    II. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЙНОСТ I. ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ 

"СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА" 
Мярка 

Максимален 

брой точки 
Тежест Формула 

1. Депозити     

1.1. Санкция при предсрочно прекратяване на 

срочен депозит 
лева 4 4% 

(Сmin/Сn)*4 

1.2. Лихвени проценти       
  

1.2.1. Лихвени проценти за депозит от и над  

200000.00 лева 

  

    
  

1.2.1.1.  за едномесечен депозит % 1 1% 
(Сn/Сmax)*1 

1.2.1.2. за тримесечен депозит % 2 2% (Сn/Сmax)*2 

1.2.1.3. за шестмесечен депозит % 3 3% (Сn/Сmax)*3 

1.2.2. Лихвени проценти за депозит от и над  

700000.00 лева 

  

    
  

1.2.2.1. за едномесечен депозит % 2 2% (Сn/Сmax)*2 

1.2.2.2. за тримесечен депозит % 3 3% (Сn/Сmax)*3 

Общо точки за група "Свободни парични 

средства" 

  

15 15% 
  

 

ДЕЙНОСТ II.  ГРУПА ФИНАНСОВИ 

УСЛУГИ  "ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ 

УСЛУГИ" 

Мярка 
Максимален 

брой точки 
Тежест Формула 

2.1. Разплащателни сметки във валута и лева   24 24%   

2.1.1. Месечна такса за поддържане на 

разплащателна сметка в лева лева 2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.1.2. Месечна такса за поддържане на 

разплащателна сметка във валута - EUR евро 2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.1.3. Месечна такса за поддържане на 

разплащателна сметка във валута - USD 

щатски  

долари 2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.1.4. Годишна лихва по разплащателна сметка в 

национална валута, в т.ч.: 
  

      

* при наличност по сметка под 200000.00 лева %  6 6% (Сn/Сmax)*6 

* при наличност по сметка над 200000.00 лева % 10 10% (Сn/Сmax)*10 

2.1.5. Годишна лихва по стандартна 

разплащателна сметка във валута, в т.ч.: 
  

      

* при наличност по  разплащателна сметка над      

30000.00 EUR % 1 1% (Сn/Сmax)*1 

* при наличност по разплащателна сметка над       

30000.00 USD % 1 1% (Сn/Сmax)*1 

2.2.Преводи (Разплащания) във валута и лева  24.5 24.5%  

2.2.1. Такса междубанков превод наредени чрез 

БИСЕРА         

* чрез платежно на хартиен носител лева 0.5 0.50% (Сmin/Сn)*0.5 

     



Показатели Мярка 
Максимален 

брой точки 
Тежест Формула 

* чрез платежно по електронен път лева 7 7% (Сmin/Сn)*7 

2.2.2. Такса вътрешно банков превод в лева в т.ч.:         

* чрез платежно на хартиен носител лева 0.5 0.50% (Сmin/Сn)*0.5 

* чрез платежно по електронен път лева 3 3% (Сmin/Сn)*3 

2.2.3. Такса междубанков превод наредени чрез 

РИНГС         

* чрез платежно на хартиен носител лева 0.5 0.50% (Сmin/Сn)*0.5 

* чрез платежно по електронен път лева 6 6% (Сmin/Сn)*6 

2.2.4. Издадени междубанкови преводи в евро с 

ТОМ вальор в т.ч.:         

* с ТОМ вальор (до един работен ден =1 точка; над 

един работен ден = 0 т) дни 1 1%   

* Комисионна от стойността на превода % 2 2% (Сmin/Сn)*2 

* Максимален размер на таксата по превода евро 0.5 0.50% (Сmin/Сn)*0.5 

2.2.5. Издадени междубанкови преводи в щатски 

долари с ТОМ вальор в т.ч.:         

* с ТОМ вальор (до един работен ден =1 точка; над 

един работен ден = 0 т) дни 1 1%   

* Комисионна от стойността на превода % 2 2% (Сmin/Сn)*2 

* Максимален размер на таксата по превода евро 0.5 0.50% (Сmin/Сn)*0.5 

2.3.Касови операции 
  

9.5 9.50% 
  

2.3.1. Комисионна за теглене в брой на банкноти от 

разплащателни сметки в лева в т.ч.:    7  7%   

2.3.1.1. До 5000 лв. без предизвестие % 2  2% (Сmin/Сn)*2 

2.3.1.2. Над 5000.01 лв. с двудневно предизвестие % 3 3% (Сmin/Сn)*3 

2.3.1.3. Над 5000.01 лв. без предизвестие % 2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.3.2. Внасяне в брой на банкноти по 

разплащателна сметка в лева в т.ч.:   2.5   2.5%   

2.3.2.1.Комисионна за внасяне на суми в брой % 2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.3.2.2.Максимална стойност на комисионната за 

внасяне на суми в брой 

 лева 0.5 0.50% (Сmin/Сn)*0.5 



Показатели Мярка 
Максимален 

брой точки 
Тежест Формула 

2.4. Документарен акрeдитив открит от банката- 

еднократен, неотменяем, неделим, не 

прехвърляем, покрит, не потвърден, на виждане 

до 300000 евро   

13 13% 

  

2.4.1. Комисионна за откриване на акредитив от 

банката /за тримесечие/ % 5 5% (Сmin/Сn)*5 

2.4.2. Комисионна за обработка и плащане /за 

тримесечие/ % 6 6% (Сmin/Сn)*6 

2.4.3. Комисионна за промяна условията по 

акредитива – срок / сума  % 1 1% (Сmin/Сn)*1 

2.4.4. Такса анулиране лева 1 1% (Сmin/Сn)*1 

Общо точки за група финансови услуги 

"Платежни и свързани услуги"  

  

71 71%   
 

 

ДЕЙНОСТ III. ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ 

„ФИНАНСИРАНЕ” 

Мярка 

Максимале

н брой 

точки 

Тежес

т 
Формула 

3.1. Банкова гаранция  8 8%  

3.1.1. Годишен лихвен процент за олихвяване на 

парични средства, служещи като обезпечение за 

издаване на банкова гаранция % 3 3% (Сn/Сmax)*3 

3.1.2.Комисионна за издаване на банковата гаранция 

с парично обезпечение на година за стойност до 

300000 лв.(като % от стойността на банковата 

гаранция) % 4 4% (Сmin/Сn)*4 

3.1.3. Комисионна за промяна на параметрите по 

гаранцията (срок на валидност, стойност) лева 1 1% (Сmin/Сn)*1 

3.2. Кредит овърдрафт по разплащателна сметка 

до 300000 лв. и до 12 месеца 

 

6 6%  

3.2.1. Такса за подаване на искане за откриване на 

кредит овърдрафт 

 

лева 1 1 (Сmin/Сn)*1 

3.2.2. Комисионна за управление на кредит 

овърдрафт 

 

% 3 3 (Сmin/Сn)*3 

3.2.3. Лихва по кредит овърдрафт 

 

% 2 3 (Сmin/Сn)*3 

Общо точки за група "Финансиране" 

  

14 14%   

Общо точки за количествени критерии 
  

100     

 

 

 Не се допуска представяне на варианти. За да бъде приложена „Методиката за определяне 

на  комплексната оценка“ е необходимо да се посочи конкретна стойност по отделните показатели 

(по преценка на кандидата може да бъде посочена средна стойност, ако финансовата институция 

предлага на практика множество варианти на услугата). 


