
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТА 

Предмет на поръчката: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково 

обслужване на „СБР-НК“ ЕАД“, включващо извършване на всички банкови операции, 

свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, 

инкасо, както и откриване на депозити 

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД 
 

2. МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Критерият за оценка на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

 

Методиката и критериите за оценка са съобразени със Закона за обществените поръчки и с 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала, като оценката на участниците се извършва по 

неколичествени и количествени показатели.  
 

2.1. НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ /ОНП/: 

 

Онп1 
Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон 

 
до 21 т. 

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране до 10 т. 

Онп3 Срок за обслужване на плащанията до 9 т. 

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 40 т. 

 

2.1.1. Показател „Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон“ /Онп1/ - до 21 

точки: 

- участник, който разполага с банкови клонове в населените места на три филиала на 

Възложителя по съответната обособена позиция – получава 21 т. 

- участник, който разполага с банкови клонове в населените места на два филиала на 

Възложителя по съответната обособена позиция –  получава 14 т. 

- участник, който разполага с банков клон в населеното място на един филиал на 

Възложителя по съответната обособена позиция – получава 7 т.; 

- участник, който не разполага с банков клон в населеното място на нито един от 

филиалите на Възложителя по съответната обособена позиция – получава 0 т.; 

Посочват се адресите на най-близките банкови клонове до всеки един от филиалите по 

съответната обособена позиция  

2.1.2. Показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране /Онп2/ - до 10 

точки: 

2.1.2.1. Подпоказател „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) – до 5 точки 
-  участник, предложил две или повече платформи за интернет банкиране за 

съответната обособена позиция – получава 5 т. 

- участник, предложил една платформа за интернет банкиране за съответната 

обособена позиция – получава 1 т. 

2.1.2.2. Подпоказател „Наличие на защитни механизми“ (Онп2.2.)  – до 5 точки 
- участник, предложил наличие на два или повече предвидени защитни механизми за 

съответната обособена позиция – получава 5 т. 

- участник, предложил наличие на един предвиден защитен механизъм за 

съответната обособена позиция – получава 1 т. 



Оферта на участник, който не е предложил нито един защитен механизъм за съответната 

обособена позиция, няма да бъде разглеждана. 

Оценката по показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране /Онп2/ се 

формира от сбора на присъдените оценки по всеки от подпоказателите на този 

показател по следната формула: 

Онп2= Онп2.1. + Онп2.2 

2.1.3. Показател „Срок за обслужване на плащанията“ /Онп3/ - до 9т.  

Срокът за обслужване на плащанията се предлага в часове. 

Оценката по показателя Онп3 се изчислява по следната формула: 

Онп3 = Омин/Оу х9, където: 

Омин е най-кратък срок за обслужване на плащанията, предложен от участник по 

съответната обособена позиция; 

Оу е срокът, предложен от участника, чието предложение се оценява по съответната 

обособена позиция. 

За срок на обслужване на плащанията се приема срокът за достигане на превода до 

банковата сметка на получателя при стандартна платежна услуга. Участниците не могат да 

предлагат срок за обслужване на плащане по-малък от 1 минута или 0.02 часа. 

Възложителят си запазва правото да поиска допълнителни доказателства за реалната 

възможност за изпълнение на заявения срок.  

При представяне на индикативни стойности или такива с условия, на участника ще бъдат 

присъдени 0 (нула) точки по съответния показател. 

2.1.4. Оценката по „Неколичествените показатели” за съответната позиция се формира 

от сбора на всички неколичествени показатели по следната формула: 

 

Онп = Онп1 + Онп2 + Онп3 

2.2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ /ОКП/: 

 
 КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧКИ 

КП1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (РС) в лева 4 

КП2 Такса за вноска на каса по РС в лева 

 
2 

КП3 Такса за теглене на каса по РС в лева 2 

КП4 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
банкиране 3 

КП5 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 

нареждане на хартиен носител 
7 

КП6 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 

банкиране 3 

КП7 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 

нареждане на хартиен носител 7 

КП8 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 
4 

КП9 
Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 

хартиен носител 8 

 Операции на ПОС терминал 
 



КП10 Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал 
2 

КП11 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв. 
1 

КП12 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 
1 

 Лихвен процент за разплащателна сметка 
 

КП13 Месечен лихвен процент за РС в лева 
8 

КП14 Месечен лихвен процент за РС в евро 
4 

 Инкасиране и транспортиране на парични средства  

КП15 
Такса за инкасиране и транспортиране на парични средства в лева на 

посещение 
4 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 60 т. 

 

2.2.1. Показател „Такса месечно обслужване по разплащателна сметка в лева“ /КП1/ - 

до 4 точки. 

Оценката по показателя КП1 се изчислява по следната формула: 

КП1 = КП1мин / КП1у х 4, където: 

КП1мин е най-ниската предложена от участник такса за месечно обслужване по 

разплащателна сметка в лева по съответната обособена позиция; 

КП1у е таксата за месечно обслужване по разплащателна сметка в лева, предложена от 

участника, чието предложение се оценява по съответната обособена позиция. 

2.2.2. Показател „Такса за вноска на каса по РС в лева“ /КП2/ - до 2 точки. 

Оценката по показателя КП2 се изчислява по следната формула: 

КП2 = КП2мин / КП2у х 2, където: 

КП2мин е най-ниската предложена от участник такса за вноска на каса по РС в лева по 

съответната обособена позиция; 

КП2у е таксата за вноска на каса по РС в лева, предложена от участника, чието 

предложение се оценява по съответната обособена позиция. 

2.2.3. Показател „Такса за теглене на каса по РС в лева“ /КП3/ - до 2 точки. 

Оценката по показателя КП3 се изчислява по следната формула: 

КП3 = КП3мин / КП3у х 2, където: 

КП3мин е най-ниската предложена от участник такса за теглене на каса по РС в лева по 

съответната обособена позиция; 

КП3у е таксата за теглене на каса по РС в лева, предложена от участника, чието 

предложение се оценява по съответната обособена позиция. 

 

2.2.4. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА  чрез 

електронно банкиране“ /КП4/ - до 3 точки. 

Оценката по показателя КП4 се изчислява по следната формула: 

КП4 = КП4мин / КП4у х 3, където: 



КП4мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по БИСЕРА чрез електронно банкиране по съответната обособена позиция; 

КП4у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 

банкиране, предложена от участника, чието предложение се оценява по съответната 

обособена позиция. 

 

2.2.5. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 

платежно нареждане на хартиен носител“ /КП5/ - до 7 точки. 

Оценката по показателя КП5 се изчислява по следната формула: 

КП5 = КП5мин / КП5у х 7, където: 

КП5мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по БИСЕРА чрез платежно нареждане на хартиен носител по съответната обособена 

позиция; 

КП5у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 

нареждане на хартиен носител, предложена от участника, чието предложение се оценява по 

съответната обособена позиция. 

 

2.2.6. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 

електронно банкиране“ /КП6/ - до 3 точки. 

Оценката по показателя КП6 се изчислява по следната формула: 

КП6 = КП6мин / КП6у х 3, където: 

КП6мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по РИНГС чрез електронно банкиране по съответната обособена позиция; 

КП6у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 

банкиране, предложена от участника, чието предложение се оценява по съответната 

обособена позиция. 

 

2.2.7. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 

платежно нареждане на хартиен носител“ /КП7/ - до 7 точки. 

Оценката по показателя КП7 се изчислява по следната формула: 

КП7 = КП7мин / КП7у х 7, където: 

КП7мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по РИНГС чрез платежно нареждане на хартиен носител по съответната обособена 

позиция; 

КП7у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 

нареждане на хартиен носител, предложена от участника, чието предложение се оценява по 

съответната обособена позиция. 

2.2.8. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране“ 

/К8/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП8 се изчислява по следната формула: 

КП8 = КП8мин / КП8у х 4, където: 

КП8мин е най-ниската предложена от участник такса за вътрешнобанков превод в лева 

чрез електронно банкиране по съответната обособена позиция; 

КП8у е таксата за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране, предложена 

от участника, чието предложение се оценява по съответната обособена позиция. 

 

2.2.9. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 



хартиен носител“ /КП9/ - до 8 точки. 

Оценката по показателя КП9 се изчислява по следната формула: 

КП9 = КП9мин / КП9у х 8, където: 

КП9мин е най-ниската предложена от участник такса за вътрешнобанков превод в лева 

чрез платежно нареждане на хартиен носител по съответната обособена позиция; 

КП9у е такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 

носител, предложена от участника, чието предложение се оценява по съответната 

обособена позиция. 

 

2.2.10. Показател „Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал“ /КП10/ - до 

2 точки. 

Оценката по показателя КП10 се изчислява по следната формула: 

КП10 = КП10мин / КП10у х 2, където: 

КП10мин е най-ниският процент от стойността на плащането, предложен от участник по 

съответната обособена позиция; 

КП10у е процент от стойността на плащането, предложен от участника, чието предложение 

се оценява по съответната обособена позиция. 

 

2.2.11. Показател „Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 

1 000 лв.“ /КП11/ - до 1 точки. 

Оценката по показателя КП11 се изчислява по следната формула: 

КП11 = КП11мин / КП11у х 1, където: 

КП11мин е най-ниската предложена от участник такса за месечно обслужване на ПОС 

терминал при оборот под 1 000 лв. по съответната обособена позиция; 

КП11у е таксата за такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 

лв., предложена от участника, чието предложение се оценява по съответната обособена 

позиция. 

 

2.2.12. Показател „Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 

1 000 лв.“ /КП12/ - до 1 точки. 

Оценката по показателя КП12 се изчислява по следната формула: 

КП12 = КП12мин / КП12у х 1, където: 

КП12мин е най-ниската предложена от участник такса за месечно обслужване на ПОС 

терминал при оборот над 1 000 лв. по съответната обособена позиция; 

КП12у е таксата за такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 

лв., предложена от участника, чието предложение се оценява по съответната обособена 

позиция. 

 

2.2.13. Показател „Месечен лихвен процент за РС в лева“ / КП13/ - до 8 точки. 

Оценката по показателя КП13 се изчислява по следната формула: 

КП13 = КП13y / КП13max х 8, където: 

КП13у е месечният лихвен процент за РС в лева, предложен от участника, чието 

предложение се оценява по съответната обособена позиция; 

КП13мах е най-високият  месечен лихвен процент за РС в евро, предложен от участник по 

съответната обособена позиция. 



2.2.14. Показател „Месечен лихвен процент за РС в евро“ / КП14/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП14 се изчислява по следната формула: 

КП14 = КП14y / КП14max х 4, където: 

КП14у е месечният лихвен процент за РС в евро, предложен от участника, чието 

предложение се оценява по съответната обособена позиция; 

КП14мах е най-високият  месечен лихвен процент за РС в евро, предложен от участник по 

съответната обособена позиция. 

2.2.15. Показател „Такса за инкасиране и транспортиране на парични средства на 

посещение“ /КП15/ - до 4 точки. 

 Оценката по показателя КП15 се изчислява по следната формула: 

КП15 = КП15мин / КП15у х 4, където: 

КП15мин е най-ниската предложена от участник такса за инкасиране и транспортиране на 

парични средства на посещение; 

КП15у е таксата за инкасиране и транспортиране на парични средства на посещение, 

предложена от участника, чието предложение се оценява. 

 

2.2.16. Оценката по „КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ“ за съответната обособена 

позиция се формира от сбора на всички количествени показатели по следната 

формула: 

Окп = КП1 + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КП10 + КП11 + 

КП12+КП13+КП14+КП15 
                                                                                                                                     

2.3. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Икономически най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ по 

съответната обособена позиция от максимално възможни 100 точки, като сбор от оценките  

по съответните показатели, съгласно формулата: 
КО = Онп + Окп 

Предложенията на участниците следва да са съобразени със следните изисквания: 

 Предложенията на участниците следва да се оферират с точност до втория знак след 

десетичната запетая. В случай че участник не спази настоящото изискване, направеното от 

него предложение ще бъде закръглявано до втория знак след десетичната запетая; 

 Следва да са конкретни и да не съдържат условия. При представяне на индикативни 

стойности или такива с условия, на участника ще бъдат присъдени 0 (нула) точки по 

съответния показател. 

 

Участник, предложил в ценовото си предложение такса 0 лева (без такса) за услуга, получава 

максималният възможен брой точки по съответния количествен показател, по който се 

оценява тази услуга. Оценката на останалите участниците за същата услуга се изчислява по 

посочената в съответния количествен показател формула, като за делимо ще се приема 

числото 0.01 – най-малката възможна стойност от 0.01 лева. 

 

Оценките на участниците се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

2.4. РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи 

на оценяване е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането.   



Обосновката на участник може да се отнася до:   

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод;   

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството;  

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;   

5. възможността участникът да получи държавна помощ.   

Представената от участник обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът. При необходимост комисията може да изиска уточняваща информация от 

участника. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само 

когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена 

или разходи.   

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 към ЗОП.   

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да 

докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 

107 от ДФЕС.  

Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от 

възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се 

класира офертата с най-висока Комплексна оценка.  

При класиране на офертите комисията за провеждане на процедурата ще спазва правилата 

на чл. 58 от ППЗОП. 


