
 

     МЕТОДИКА  

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА  

 

      

 

 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основана комплексна оценка 

представляваща сбор от единичните оценки на всяки показател.  

Максималният брой точки на  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 Таблицата 

Количествени показатели. 

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

отговори с «ДА» или «НЕ». Ако участникът даде отговор „ДА“, на участника се присъждат 

максималните точки  дадени в Таблицата 

В т. 2.2.7.1 и 2.2.7.2 от Таблицата се присъждат отрицателни/наказателни/ точки за 

дадените предложения  по следния ред /попълват се само при даден отговор „НЕ” в т. 2.2.7/: 

По т. 2.2.7.1. максимален брой наказателни точки за най-малкото/не благоприятното/ 

предложение, а за остоналите по формулата 

(Сmin/Сn)*максимален брой наказателни точки 



По т. 2.2.7.2. максимален брой наказателни точки за най-голямото/не благоприятното/ 

предложение, а за останалите по формулата 

(Сn/Сmax)*максимален брой наказателни точки 

 

Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените оценки, като 

на първо място се класира кандидатът с най-висока крайна оценка.  

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

отнемат точки, са  както следва: 

 

 

 

 

 

      ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЙНОСТ I. ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ 

"СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - 

ДЕПОЗИТИ" 

Мярка 

Максима-

лен брой 

точки 

Тежест Формула 

1. Санкция при предсрочно прекратяване на срочен 

депозит 
лева 3 3% 

(Сmin/Сn)*3 

1.2. Лихвени проценти за депозит от и над 300 

000.00 
х     

  

1.2.1. за шест месечен депозит % 7 7% (Сn/Сmax)*7 

1.2.2. за девет месечен депозит % 6 6% (Сn/Сmax)*6 

Общо точки за групата "Свободни парични 

средства - депозити" 

  
16 16% 

  

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ II.  ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ  

"ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ" 

Мярка 
Максима
лен брой 

точки 
Тежест Формула 

2.1. Разплащателни сметки във валута и лева   28 28%   

2.1.1. Месечна такса за поддържане на 

разплащателна сметка в лева 
лева 

5 5% (Сmin/Сn)*5 

2.1.2. Месечна такса за поддържане на 

разплащателна сметка във валута - Евро 
евро 

2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.1.3. Месечна такса за поддържане на 

разплащателна сметка във валута – Щатски долари 

щатски 

долари 2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.1.4. Годишна лихва по разплащателна сметка в 

лева 
% 

11  11%  Сn/Сmax)*11 

2.1.5. Годишна лихва по стандартна разплащателна 

сметка във валута, в т.ч.: 
х 

   

2.1.5.1. при наличност по всички разплащателни 

сметки  в EUR 
% 

4 4% (Сn/Сmax)*4 



2.1.5.2. при наличност по всички разплащателни 

сметки в USD 
% 

4  4%   (Сn/Сmax)*4 

2.2.Преводи (Разплащания) във валута и лева   44 44%   

2.2.1. Такса междубанков превод наредени чрез 

БИСЕРА 
х 

      

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

2.2.2.2 чрез платежно по електронен път лева 8 8% (Сmin/Сn)*8 

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

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

2.2.2.2. чрез платежно по електронен път лева 1 1% (Сmin/Сn)*1 

2.2.3. Такса междубанков превод наредени чрез 

РИНГС 
х 

      

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

2.2.3.2  чрез платежно по електронен път лева 5 5% (Сmin/Сn)*5 

2.2.4. Издадени междубанкови преводи в  евро към 

ЕИП, с ТОМ вальор, онлайн/мобилно банкиране : 
х 

      

2.2.4.1. Комисионна от стойността на превода % 
1 1%  (Сmin/Сn)*1 

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

2.2.5. Издадени междубанкови преводи в щатски 

долари с ТОМ вальор, онлайн/мобилно банкиране : 
х 

   

2.2.5.1. Комисионна от стойността на превода % 
1 1%   Сmin/Сn)*1 

2.2.5.2. Максимален размер на таксата по превода 
щатски  

долари 1 1%  Сmin/Сn)*1 

2.2.6. Масови вътрешно и междубанкови преводи за 

изплащане на заплатите на служителите на „БМВ” 

ЕООД   - Безплатно. (Да/Не) 

Да-5 

Не-0 
5 5%  

2.2.7. Не се събира и начислява такса за съхранение 

парични средства /по разплащателни, депозитни и 

др. сметки/    (Да/Не) 

Да – 20 

Не - 0 
20 20.00%  

2.2.7.1 Лимит над който се начислява таксата 

/наказателни точки/ 
лева 

(-7) -(7)%  (Сmin/Сn)*(-7) 

2.2.7.2. Размер на таксата /наказателни точки/ % 
(-7)  -(7)%   Сn/Сmax)*(-7) 

2.3.Касови операции  х 
8 8%  

2.3.1. Комисионна за теглене в брой на банкноти от 

разплащателни сметки в лева в т.ч.: 
х 

   

2.3.1.1. До 5 000 лв. без предизвестие % 
2 2% (Сmin/Сn)*2 

2.3.1.2. Над 5 000,01 лв. с двудневно предизвестие % 
 2 2%  (Сmin/Сn)*2 



2.3.2. Внасяне в брой на банкноти по разплащателни 

сметки в лева в т.ч.: 
х 

   

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 

2 2%  (Сmin/Сn)*2 

Общо точки за групата финансови услуги 

"Платежни и свързани услуги"  

  

80 80%   

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ III. Финансиране - поемане на 

кредитен ангажимент под формата на банкова 

гаранция  

Мярка 

Максима
лен брой 

точки 
Тежест Формула 

3.1. Годишен лихвен процент за олихвяване на парични 
средства, служещи като обезпечение за издаване на 
банкова гаранция % 2 2% (Сn/Сmax)*2 

3.2.Комисионна за издаване на банковата гаранция с 
парично обезпечение на година (като % от стойността на 
банковата гаранция) % 1 1% (Сmin/Сn)*1 

3.3. Комисионна за промяна на параметрите по гаранцията 
(срок на валидност, стойност) лева 1 3% (Сmin/Сn)*3 

Общо точки за групата "Финансиране" 

  

4 4% 
  

Общо точки за количествени критерии 
  

100  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). 


