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РАЗДЕЛ ІІI. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

за участие в процедура с предмет  „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка 

„Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР“  

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на 

всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната 

оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. Крайното 

класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна 

оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място. 

 

I. Показатели за оценка на офертите: 

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

по следните два показателя: 

1.1. Показател А1 „Предложена цена на застрахователната премия“ - относителна тежест в 

комплексната оценка – 80 % 

1.2. Показател А2 „Брой допълнителни покрити рискове за застраховка „Автокаско“ с  

относителна тежест в комплексната оценка - 20 % 

 

2. Показател А1 „Предложена най-ниска цена на застрахователната премия“ се формира 

както следва: 

Подпоказател 

Относителна 

тежест 

 

Стойност (Ах) 

Обща стойност на 

застрахователната премия за 

Застраховка „Гражданска 

отговорност" 

20 

 

А1.1. = (минимална предложена премия по 

застраховки „Гражданска отговорност/ 

предложена от участника премия по 

застраховки „Гражданска отговорност“) 

х 20 

Обща стойност на 

застрахователната премия за 

застраховка „Автокаско” на МПС 

40 

 

 

А1.2. = (минимална премия по застраховка 

Автокаско на МПС/предложена от 

участника премия по застраховка 

Автокаско на МПС) х 40 
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Обща стойност на 

застрахователната премия за 

застраховка „Злополука на 

лицата в МПС” 

20 

 

А1.3 = (минимална премия по застраховка 

„Злополука на лицата в МПС/ 

предложена от участника премия по 

„Злополука на лицата в МПС“) х 20 

2.1. Изчисляване на оценката по показател А1. = (А𝟏.𝟏 + А𝟏.𝟐 + А𝟏.𝟑) 

3. Показател А2 „Брой допълнителни покрити рискове за застраховка „Автокаско“  

Показател 
Относителна 

тежест 
Стойност (Ах) 

Брой допълнителни покрити 

рискове за застраховка 

„Автокаско“ на МПС 

20 А2=( брой допълнителни покрити 

рискове, предложени от съответния 

участник/най-голям предложен брой 

допълнителни покрити рискове х20 

 

4. Комплексната оценка (К) за всяка оферта се образува като сума от точките от показателите, 

която е равна на формулата: К = А1 + А2 

На първо място се класира офертата с най-голям брой точки от резултата в комплексната оценка 

(К), който е 100 точки.  

 

II. Допълнителна информация 

1. В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на аритметични 

изчисления, ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

2. Всички предложени цени за изпълнение на поръчката (застрахователни  премии, 

застрахователни суми тарифни ставки и др.) трябва да се посочват в лева без включен ДДС, да 

са положителни числа, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след 

десетичната запетая. Участник, чиято оферта не отговаря на тези изисквания, ще бъде отстранен 

от участие в процедурата.3. В случаите, когато участникът е посочил повече от една стойност 

на застрахователната премия за различни видове рискове при даден вид застраховка, за 

формиране на оценка по съответния подпоказател на показателя А1, ще се взема предвид общата 

стойност от всички предложени застрахователни премии. 

4. Предложените от участниците цени са максимални за целия срок на изпълнение на поръчката. 

5. При несъответствие между цени в думи и цифри, за целите на оценяването ще се взема 

предвид цената, означена с думи. 
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6. Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

7. 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: 

8.1. по-ниска предложена цена; 

8.2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

8.3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

9. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с описаните 

условия. 


