
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 г. 

МЕЖДИННО ЗВЕНО – АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Вариант №1 

 

Показател №1:  Офериран процент търговска отстъпка за безоловен бензин A95H. 

Максималният брой точки за показателя е 100, а относителната тежест в комплексната 

оценка 50%.  

 

 

                отстъпката, предложена от съответния участник  

П 1 = ------------------------------------------------------------------------------------- х 100  

               най-голямата отстъпка, предложена от участник 

 

Показател №2:  Офериран процент търговска отстъпка за дизелово гориво. 

Максималният брой точки за показателя е 100, а относителната тежест в комплексната 

оценка 50%.  

 

 

                отстъпката, предложена от съответния участник  

П 2 = ------------------------------------------------------------------------------------- х 100  

               най-голямата отстъпка, предложена от участник 

 

 

Комплексната оценка на кандидатите се получва по следната формула: 

 

КО = П1х0.5 + П2х0.5 

 

Максималните точки за комплексна оценка са 100. 

  



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 г. 

МЕЖДИННО ЗВЕНО – АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Вариант №2 

 

Показател №1:  Офериран процент търговска отстъпка за безоловен бензин A95H. 

Максималният брой точки за показателя е 100, а относителната тежест в комплексната 

оценка 35%.  Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват по формулата: 

 

                отстъпката, предложена от съответния участник  

П 1 = ------------------------------------------------------------------------------------- х 100  

               най-голямата отстъпка, предложена от участник 

 

Показател №2:  Офериран процент търговска отстъпка за дизелово гориво. 

Максималният брой точки за показателя е 100, а относителната тежест в комплексната 

оценка 35%. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват по формулата: 

 

                отстъпката, предложена от съответния участник  

П 2 = ------------------------------------------------------------------------------------- х 100  

               най-голямата отстъпка, предложена от участник 

 

Показател №3: Срок на доставка в календарни дни. Максималният брой точки за 

показателя е 100, а относителната тежест в комплексната оценка 30%. Точките по 

показателя за всяка оферта се изчисляват по формулата: 

 

            Ср min  

П 3 =  ---------- х 100  

             Ср n 

Комплексна оценката на кандидатите се получва по следната формула: 

 

КО = П1х0.35 + П2х0.35 + П3х0.30 

 

Максималните точки за комплексната оценка са 100. 

 


