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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Име и адрес на Договарящия орган 

Процедура за предоставяне на бездвъзмездна финансова помощ 
№____________________ 

 

Наименование: ____________________________________________ 

 
Доклад от оценка на Формуляри за предварителен подбор  

при процедура с предварителен подбор на проекти 
 
Съдържание:  

1.Заседания 
2.Участници 
3. Оценка: 
3.1. Кандидати, до които са изпратени писмени искания за разяснения (ако е 
приложимо); 
3.2. Кандидати, представили исканите разяснения в срок (ако е приложимо); 
3.3. Кандидати, които не са представили исканите разяснения в срок или са ги 
представили частично (ако е приложимо). 
4. Заключение: 
4.1. Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор, предложени за 
одобрение, на които да бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение; 
4.2. Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор (включително списък на 
кандидати, оттеглили подадените формуляри за предварителен подбор), които не са 
предложени за одобрение и основанията за това. 
5. Подписи. 

 
Приложения: 

 
1. Копие от заповед за назначаване на Оценителната комисия и за промени в нея; 
2. Декларации за безпристрастност и поверителност; 
3. Списък на разгледаните Формуляри за предварителен подбор; 
4. Приложение с пояснителна информация, която е предоставена на кандидатите 
преди представянето на формулярите за предварителен подбор; 
5. Кореспонденцията с кандидатите, водена по време на оценителния процес (ако е 
приложимо); 
6. Оценителни таблици (оценителни листа) от всеки етап от оценката; 
7. Присъствени списъци; 
8. Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от включените в 
оценяването лица; 
9. Списък на кандидати, подали формуляри за предварителен подбор, предложени за 
одобрение, на които да бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение; 
10. Списък на кандидати, подали формуляри за предварителен подбор 
(включително списък на кандидати, оттеглили подадените формуляри за 
предварителен подбор), които не са предложени за одобрение и основанията за това. 
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1. Заседания 
 

 Дата Час 

Заседание 1   

Заседание 2   

... (други)   

 

2. Участници 
 

Име Представител на Функция1 

   

   

   

  
 След като научиха имената на кандидатите в настоящата процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ председателят, секретарят, членовете на оценителната 
комисия с право на глас, помощник-оценителите и наблюдателите подписаха Декларации за 
липса на конфликт на интереси и поверителност, включително относно обстоятелствата, 
визирани в т. 1.2 от Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия при процедури 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Декларациите за липса на 
конфликт на интереси и поверителност са приложени към настоящия доклад.  

3. Оценка
2 

 
Оценката на формуляра за предварителен подбор се извърши въз основа на 

предварително определените в Насоките за кандидатстване критерии за оценка на 
Формуляра за предварителен подбор.  

Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите оцениха 
параметрите по Формулярите за предварителен подбор, включително бюджета, както и 
капацитета на кандидатите и техните партньори. 

Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите попълниха 
таблици за оценка (оценителни листа) като за всеки критерий направиха коментари. Общата 
оценка на всяко от лица, разглеждало съответния формуляр за предварителен подбор се 
формира от сбора на точките, получени от формуляра за предварителен подбор по всички 
критерии. Оценката на всеки формуляр за предварителен подбор е средноаритметично от 
оценката на лицата, които са разгледали конкретния Формуляр за предварителен подбор.  

                                                 
1  Например: Председател, секретар, член на оценителната комисия с право на глас,, помощник-
оценител, наблюдател 
2  Този текст може да бъде разширен, за да отрази последвали обсъждания на конкретни случаи  
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За извършената оценка е изготвена обобщена таблица с точките, които са получили 
формулярите за предварителен подбор по отделните критерии, която е приложение и 
неразделна част от настоящия доклад. 

 
3.1. На база на извършената оценка, членовете на оценителната комисия с право на 

глас/помощник-оценителите констатираха, че в ххх броя Формуляри за предварителен 
подбор са налице неясноти и/или несъответствия, в резултат на което бяха изпратиха 
писмени искания за разяснения, които да бъдат предоставени в ххх  дневен срок, считано от 
датата на получаване на искането за това (ако е приложимо).  

(Когато липсващите документи се отнасят за обстоятелства, вписани или обявени в 
търговски регистър, комисията е длъжна да приложи чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския 
регистър и да извърши служебна проверка н търговския регистър. Тези действия на 
комисията трябва да бъдат отразени в доклада и към него да се приложат разпечатки на 
съдържащата се в търговския регистър информация, отразяваща извършените справки.) 
 

 Предвид изложеното, членовете на оценителната комисия с право на 
глас/помощник-оценителите изпратиха писмени искания до следните кандидати: 

 
 
 

№ Формуляр 

за 

предварите

лен подбор  

No. 

Наименова

ние на 

кандидата   

Изискана 

информа

ция 

(докумен

ти/разясн

ения) 

Краен срок 

за 

получаване 

на 

пояснителна

та 

информация 

Дата и час на 

изпращане 

на искането 

Начин на 

изпращане 

Дата и 

час на 

получава

не на  

информа

цията 

Начин 

на 

получав

ане 

Получена 

информа

ция  

Решени

е на 

Оцените

лната 

комисия 

           

           

           

           

 
 

3.2.    Следните кандидати са представили исканите документи и/или разяснения в срок (ако 
е приложимо): 

 
№ Формуляр за предварителен подбор  

№ 
Наименование на 

кандидата 
Решение на 

Оценителната 
комисия  
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3.3.       Следните кандидати не са предоставили исканите документи и/или разяснения в 
срок или са ги представили частично (ако е приложимо): 

 
№ Формуляр за предварителен подбор  

№ 
Наименование на 

кандидата 
Решение на 

Оценителната 
комисия 

    

    

    

    

    

    

 
За  изисканите и получени разяснения от кандидатите е изготвена Обобщена 

таблица, която е приложение и неразделна част от настоящия доклад. 
 
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите 

изготвиха списък на Формулярите за предварителен подбор, които предлагат за 
одобрение, след което кандидатите, които са ги представили, следва да бъдат поканени 
да подадат проектно предложение чрез Формуляр за кандидатстване, изготвен в 
съответствие с насоките за кандидатстване. Формулярите за предварителен подбор са 
класирани според полученото средноаритметично на оценките, дадени от лицата, 
които са разгледали конкретния Формуляр за предварителен подбор.  
 

Формулярите, получили по-ниски средноаритметични резултати от 
предложените за  одобрение, също са посочени по-долу. 

Таблиците за оценка (оценителни листа) от всички разгледани Формуляри за 
предварителен подбор, са приложени към настоящия доклад. 

4.  Заключения 
4.1 Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор, 
предложени за одобрение, на които да бъде изпратена покана за подаване на 
проектно предложение: 

 
 

№ Формуляр за 
предварител

ен подбор 
№ 

Наименование 
на кандидата 

Средноари

тметична 
оценка 

Искана 
безвъзмездна 

финансова помощ 

Основания  

      

      

      

      

 
Брой Формуляри за предварителен подбор, предложени за одобрение: ххх. 
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Обща искана сума по Формулярите за предварителен подбор, предложени за 
одобрение:  ххх евро/лв. (сума на исканото финансиране). 
Обща налична сума: ххх евро/лв.  
 

4.2 Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор (включително 
списък на кандидати, оттеглили подадените формуляри за предварителен 
подбор), които не са предложени за одобрение и основанията за това. 

 
 

№ Формуляр за 
предварителен 

подбор  
№ 

Наименование на 
кандидата 

Средноаритметична

оценка 
Основания за 
отхвърляне 

     

     

     

 
Брой на отхвърлените Формуляри за предварителен подбор: ххх. 

5. Подписи 
 

 Име Подпис 

Председател    

Секретар/Секрета
ри  

  

Членове на 
оценителната 
комисия с право 
на глас 

  

 


