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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
Наименование на процедурата:
Референтен № на процедурата.

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
от работата на Оценителна комисия, назначена със Заповед № .................................. г. на
.................................................., [ръководител на договарящия орган]

Днес, <дата>, в сградата на <...........................>, адрес: <...........................>, на
основание Заповед № <............................> на <............................> започна работа Оценителна
комисия за оценка на получените проектни предложения по процедура <вид, наименование
и номер на процедурата>.
Оценителната комисия заседава в следния състав:
Председател: <име и длъжност>
Секретар/и: <име и длъжност>
Членове с право на глас:
1. <име и длъжност>
2. <име и длъжност>
3. <име и длъжност>
...
Помощник-оценители:
1. <име и длъжност>
2. <име и длъжност>
3. <име и длъжност>
...
Наблюдател/и без право на глас:
1. <име и длъжност>
2. <име и длъжност>
1. ПОДГОТВИТЕЛНА СРЕЩА
След назначаването на Оценителната комисия и преди започване на оценителния процес,
председателят свика на подготвителна среща всички членове на Оценителната комисия и
лицата, участващи в процеса по оценка на проектните предложения. Подготвителната среща
има за цел запознаване на всички лица, участващи в оценителния процес със:
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 същността на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ;
 общите и конкретни цели на процедурата;
 срока за подаване на проектни предложения;
 етапите на оценка;
 условията за участие в процедурата;
 приложимите критерии за оценка на проектни предложения;
 други въпроси, свързани с предстоящата оценка.
2. СЕСИЯ ПО ОТВАРЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Описва се целия процес на отваряне и регистриране на проектните предложения.
Оценителната комисия започна работа след получаване на списъка с участниците и
представените проектни предложения. Членовете на Оценителната комисия с право на глас,
председателя и секретаря/ите, помощник-оценителите и наблюдателите подписаха
декларации за безпристрастност и поверителност, които са приложени към настоящия
доклад.
Оценителната комисията констатира целостта на представените пликове с проектните
предложения и пристъпи към отварянето им по реда на тяхното подаване в съответствие с
регистъра на получените проектни предложения.
До крайния срок за получаване на проектни предложения <дата и час> са постъпили <брой
проектни предложения>
След обявения краен срок са постъпили – <брой проектни предложения>.
След приключване на сесията по отваряне на проектните предложения <брой проектни
предложения> обект на проверка на административното съответствие са <брой проектни
предложения>, съгласно предварително обявените условия в Насоките за кандидатстване.
3. ЗАСЕДАНИЯ НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
Оценителната комисия проведе своите заседания, както следва:
Дата

Час

Заседание 1
Заседание 2
... (други)

4. ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
Процедурата на подбор на проекти е _________________________________________.
(да се посочи точния вид на процедурата съгласно разпоредбите на ПМС №
121/31.05.2007г.)

Съгласно разпоредбите на ПМС № 121/31.05.2007г., Вътрешните правила за работа
на Оценителната комисия при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
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по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 и Насоките за кандидатстване по съответната процедура, настоящата процедура
включва следните етапи:
1.1. Оценка на административно съответствие - при тази оценка се извършва
проверка относно формалното представяне на проектното предложение на базата на
критериите за административно съответствие;
1.2. Оценка на допустимостта - етап от оценката на проектното предложение, при
който оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост на
кандидатите и партньорите, ако има такива, и на проектните дейности;
1.3. Техническа и финансова оценка - оценка по същество на проектните
предложения, която се извършва в съответствие с критериите за техническа и финансова
оценка на проектите, съгласно Насоките за кандидатстване.
Горепосочените етапи на оценка са извършени от членове на оценителната комисия с
право на глас/помощник-оценители, за което същите са съставили и подписали протоколи,
които са приложени към настоящия оценителен доклад.
Преди стартиране на работата по оценка на проектните предложения Оценителната
комисия приема правила за работа (ако е приложимо). Същите са приложени към
оценителния доклад.
За всеки етап от оценката комисията е приемала Инструкции за извършване на
оценката (ако е приложимо), които са свеждани до знанието на председателя, секретаря,
членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите с цел
прилагането им при оценяването. Инструкциите са били одобрени от ръководителя на
договарящия (управляващия) орган с №... (където е приложимо).
Инструкциите за извършване на оценката за всеки отделен етап от процедурата (ако е
приложимо) са приложени към настоящия доклад.
Протоколите от отделните етапи на оценката на проектните предложения, заедно с
всички приложения към тях, са приложени към настоящия доклад.
За всеки етап от оценката комисията е използвала образците на таблици за оценка
(оценителни листи), приложени към Насоките за кандидатстване по съответната процедура.
Оценителната комисия се запозна с представената документация по всеки етап от
оценката и извърши проверка на заключенията на помощник-оценителите, както следва:
5. ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
Обявеният краен срок за подаване на проектни предложения е ........... ч. на
...................г.
По настоящата процедура са получени общо ........... бр. проектни предложения.
Оценителната комисия установи, че в рамките на крайния срок са подадени ...... броя
проектни предложения.

Версия № 5, април 2009 г.

След крайния срок са подадени ……………… бр. проектни предложения:

№

Проектно
предложение №

Наименование на
кандидата

Дата на
получаване

Час на получаване

Първият етап от оценката – оценка на административно съответствие се проведе в
периода ......-...... 200....... г. от членове на оценителната комисия с право на глас/помощникоценители.
На този етап на оценка се извърши проверка относно формалното представяне на
проектните предложения. При оценката членовете на оценителната комисия с право на
глас/помощник-оценителите използваха предварително утвърдения образец на таблица за
оценка (оценителен лист). Попълнените таблици за оценка за всяко проектно предложение,
получено в определения краен срок, са приложени към протокола от административната
оценка.
Оценителната комисия прегледа и прие Протокола от оценка на административното
съответствие и всички приложения към него.
ИЛИ
Оценителната комисия прегледа Протокола от оценка на административното
съответствие и всички приложения към него и взе следните решения:
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..
На база на извършения преглед, Оценителната комисия допусна до оценка на
допустимостта следните кандидати:
No по
ред

Номер на
проектното
предложение

Наименование на
кандидата

Наименование на
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
финансова
помощ
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Оценителната комисия отстрани от по-нататъшна оценка следните кандидати:
No
по
ред

Номер на
проектното
предложение

Наименование на
кандидата

Наименование на
проектното
предложение

Основания за
отхвърляне

6. ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ (И ПАРТНЬОРИТЕ)
И ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Оценката на допустимостта се проведе в периода ......-...... 200....... г. от членове на
оценителната комисия с право на глас/помощник-оценители.
Оценката на допустимостта на кандидатите/партньорите се извърши съобразно
критериите за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване на базата на
представени декларации от кандидатите, както и представените придружителни документи
(в случай, че на етап кандидатстване са изискани официални документи, издадени от
съответните компетентни органи, или изрични декларации за обстоятелствата, посочени в
критериите за допустимост на кандидатите).
Оценката на допустимостта на проектните дейности се извърши съобразно
критериите за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване, на базата на
представения Формуляр за кандидатстване.
При оценката членовете на оценителната комисия с право на глас/помощникоценителите използваха предварително утвърдения образец на таблица за оценка
(оценителен лист). Попълнените таблици за оценка за всяко проектно предложение, са
приложени към протокола от оценка на допустимостта.
Оценителната комисия прегледа и прие Протокола от оценка на допустимостта на
кандидатите (и партньорите) и проектните дейности и всички приложения към него.
ИЛИ
Оценителната комисия прегледа Протокола от оценка на допустимостта на
кандидатите (и партньорите) и проектните дейности и всички приложения към него и взе
следните решения:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...
На база на извършения преглед, Оценителната комисия допусна до техническа и
финансова оценка следните кандидати:
No
по
ред

Номер на
проектното
предложение

Наименование на
кандидата

Наименование на
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
финансова помощ
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Оценителната комисия отстрани от по-нататъшна оценка следните кандидати:
No по
ред

Номер на проектното
предложение

Наименование на
кандидата

Наименование на
проектното
предложение

Основание за
отхвърляне

7. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
Техническата и финансова оценка на проектните предложения се проведе в периода
......-......200....... г. от членове на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценители.
Техническата и финансова оценка е оценка по същество на проектните
предложения, която се извърши в съответствие с критериите за оценка на проектите,
съгласно Насоките за кандидатстване по конкретната процедура.
При оценката членове на оценителната комисия с право на глас/помощникоценителите използваха предварително утвърдения образец на таблица за оценка
(оценителен лист). Попълнените таблици за оценка за всяко проектно предложение са
приложени към протокола от техническа и финансова оценка.
Оценителната комисия прегледа и прие протокола от техническа и финансова оценка
и всички приложения към него.
ИЛИ
Оценителната комисия прегледа протокола от техническа и финансова оценка и
всички приложения към него и взе следните решения:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...
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Пояснителна информация е изискана от следните кандидати (ако е приложимо):
№

Проектно

Наименова

Изискана

Време,

Дата и час

Начин

Дата и час на

Начин на

предложе

ние на

информа

определено за

ние No.

кандидата

ция

представяне

на

на

получаване

изпращане

изпращ

на

на

на писмото

ане

информация

пояснителната

Получе

Решение на

получава

на

Оценителнат

не

информ

а комисия

ация

та

информация

Следните ххх броя проектни предложения покриват минималните изисквания за
получен резултат от техническа и финансова оценка и се предлагат за финансиране:

№

Проектно
предложен
ие №

Наименование
на кандидата

Средноарит
метична
оценка

Препоръчана сума на
безвъзмездната
финансова помощ

Препоръчан
% на
безвъзмезднат
а помощ

Основание

Общите налични средства по тази процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ възлизат на хххх евро/лв. Като взе в предвид, че за финансиране се одобряват всички
или част от проектните предложения по реда на класирането им, до покриване на общия
размер на предварително обявените финансови средства по тази процедура, Оценителната
комисия

РЕШИ:
Предлага за финансиране следните проектни предложения:
Брой проектни предложения, които могат да бъдат финансирани: хххх
Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране
проектни предложения: хххх евро/лв.
Обща налична сума: ххххх лв.
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№

Проектно
предложени
е№

Наименова
ние на
кандидата

Наименован
ие на
проектното
предложение

Средноар
итметична
оценка

Общ
бюджет на
проекта

Сума на
безвъзмезднат
а финансова
помощ

% на
безвъзмездната
финансова
помощ

В резултат на извършената техническа и финансова оценка, и на базата на
получените точки, Оценителната комисия състави списък със следните резервни
проектни предложения:
Следните ххх броя проектни предложения покриват минималните изисквания за
получен резултат от техническа и финансова оценка и се предлагат за включване в
„резервен списък”:
№

Проектно
предложен
ие
№

Наименова
ние на
кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Средноа
ритмети
чна
оценка

Общ
бюджет
на
проекта

Сума на
безвъзмездната
финансова помощ

% на
безвъзмездната
финансова
помощ

Следните ххх броя проектни предложения не покриват минималните изисквания за
получен резултат от техническа и финансова оценка (или са оттеглени от
кандидатите) и се предлагат да не се финансират:
№

Проектно
предложение
№

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Средноаритметична
оценка

Общ
бюджет
на
проекта

Работата на Оценителната комисия приключи на <дата>

Сума на
безвъзмездната
финансова
помощ

% на
безвъзмездната
финансова
помощ

Основание
за
отхвърляне
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Неразделна част от настоящия доклад са следните приложения:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Копие от заповедта за назначаване на Оценителната комисия и за промени в нея,
ако има такива;
Декларации за безпристрастност и поверителност, подписани от председателя,
секретаря/секретарите, всички членове на Оценителната комисия с право на глас,
помощник-оценителите и наблюдателите;
Приложение с пояснителната информация, която е предоставяна на кандидатите
преди представянето на проектните предложения;
Присъствени списъци;
Регистър на получените проектни предложения;
Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от лицата, включени в
оценката на съответния етап, по образец;
Обобщени таблици за допълнително изисканите и получените от кандидатите
документи и/или разяснения от отделните етапи на оценката, изпратените
пояснителни писма и получените такива, когато такава възможност изрично е
предвидена в Насоките за кандидатстване по съответната процедура;
Кореспонденция с кандидатите (изискана допълнителна пояснителна
информация и/или документи и получени такива - ако е приложимо), водена по
време на оценителния процес;
Таблици за оценка (оценителни листи) от всички етапи на оценката, попълнени
от съответните участници в процедурата по оценяване на проектните
предложения;
Списък с проектните предложения, които покриват минималните изисквания за
получен резултат от техническата и финансовата оценка, съгласно Насоките за
кандидатстване, и които се предлагат за финансиране в рамките на наличния
бюджет по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ (регистрационен номера на проектните предложения, наименование и
седалище на кандидатите, данни за кандидатите (лице, имащо право да подпише
договора, пощенски адрес и официален адрес, телефон, факс, БУЛСТАТ/ЕИК),
наименование на проектите, продължителност на изпълнение на проектите,
място на изпълнение на проектите, общ бюджет и размер на безвъзмездната
финансова помощ, която Оценителната комисия предлага да бъде отпусната по
всеки проект, национално съфинансиране и средства от ЕФРР, собствено
съфинансиране и процент на безвъзмездна финансова помощ спрямо общите
допустими разходи, основни дейности и индикатори за изпълнението на
проектите (Приложение 11 от правилата);
Списък с резервни проектните предложения, които са преминали успешно
оценката, но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура Оценителната комисия изготвя допълнителен списък на проектни предложения,
които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране
по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(регистрационен номера на проектните предложения, наименование и седалище
на кандидатите, данни за кандидатите (лице, имащо право да подпише договора,
пощенски адрес и официален адрес, телефон, факс, БУЛСТАТ/ЕИК),
наименование на проектите, продължителност на изпълнение на проектите,
място на изпълнение на проектите, общ бюджет и размер на безвъзмездната
финансова помощ, която Оценителната комисия предлага да бъде отпусната по
всеки от проектите, продължителност на изпълнение на проектите, национално
съфинансиране и средства от ЕФРР, собствено съфинансиране и процент на
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безвъзмездна финансова помощ спрямо общите допустими разходи, основни
дейности и индикатори за изпълнението на проектите);
Инструкции за извършване на оценката в отделните етапи, ако е приложимо.

Председател: <име и подпис>
Секретар:

<име и подпис>

Членове с право на глас:
1. <име и подпис>
2. <име и подпис>
3. <име и подпис>
...

