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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ИМЕ И АДРЕС НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН

Процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [посочва се
вида на процедурата] № ____________________
Наименование на процедурата: _________________________________________

Обобщен протокол от проверката на допустимостта на кандидатите,
предложени за финансиране
Съдържание:
1. Заседания;
2. Участници;
3. Оценка:
3.1. Кандидати, до които са изпратени писмени искания;
3.2. Кандидати, представили исканите документи в срок;
3.3. Кандидати, които не са представили исканите документи в срок или са ги
представили частично.
4. Заключения:
4.1. Проектни предложения, предложени за финансиране;
4.2. Списък с резерви от допустими кандидати;
4.3. Списък с кандидатите, предложени за отстраняване, неотговарящи на
изискванията за допустимост и основанията за отстраняване.
5. Подписи на лицата, извършили проверката.
Приложения:
1. Обобщена таблица с изискани и получени документи;
2. Листи за проверка на всички проектни предложения, допуснати до документална
проверка, попълнение от лицата, извършили проверката;
3. Списък на проектните предложения, които се предлагат за финансиране, размер на
безвъзмездната финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, общия
бюджет на отделните проекти (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната
финансова помощ спрямо общите допустими разходи;
4. Списък на проектите, включени в резервния списък за финансиране, размер на
безвъзмездната финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, общия
бюджет на отделните проекти (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната
финансова помощ спрямо общите допустими разходи;
5. Списък с кандидатите, предложени за отстраняване и основанията за това;
6. Кореспонденция с кандидатите, ако е приложимо;
7. Присъствени списъци.
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1.

Заседания
Дата

Час

Заседание 1
Заседание 2
... (други)

2.

Участници
Име

3.

Оценка
Общите налични средства по тази процедура възлизат на ххх лв./евро.

Съгласно Насоките за кандидатстване оценката на съответствието на
кандидатите/партньорите е извършена на база представени декларации. Предвид изложеното
и с цел удостоверяване съответствието си с изискванията на настоящата процедура, от
кандидатите, които са предложени за финансиране, и процент от кандидатите, включени в
списъка с резервите, е изискано да представят официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават,
и с декларации за всички останали обстоятелства, като са спазени изискванията на чл. 2, ал.
1 от Закона за електронното управление.
№

Проектно
предложение
№

Наименов
ание на
кандидат
а

Искане за
предоставяне
на документи

Дата на
изпращане
на искането
до кандидата

Дата на
получаван
е на
искането
от
кандидата

Краен срок
за
получаван
е на
исканите
документи

Исканите
документи
са
получени в
указания
срок
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3.1.2.
№

Проектно
предложение №

3.1.3.

№

Следните кандидати са представили исканите документи в срок:
Наименование на
кандидата

Искани документи

Предоставени
документи

Решение на
екипа по
договаряне

Следните кандидати не са предоставили исканите документи в срок или са ги
представили частично:

Проектно
предложение №

Наименов
ание на
кандидата

Краен срок
за
получаване
не на
документит
е (дата)

Дата на
получаване
на
документит
е

Искани
документи

Предоста
вени
документ
и

Решени
е на
екипа
по
договар
яне

Въз основа на представените от кандидатите документи и служебна проверка,
извършена от екипите по договаряне на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския
регистър е извършена документална проверка на проектните предложения
.
При извършване на проверката на допустимостта служителите от екипите по
договаряне попълниха листове за проверка на допустимостта на кандидатите и партньорите,
ако има такива.
3.2.
На база извършената проверка служителите от екипите по договаряне констатираха,
че в ххх бр. проектни предложения няма липсващи документи, а ххх бр. проектни
предложения не са представени изискваните документи и те не се отнасят за обстоятелства,
вписани или обявени в търговски регистър.
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Листовете за проверка на допустимостта на кандидатите, попълнени от екипите по
договаряне, са приложени към настоящия протокол и са неразделна част от него.
При извършване на проверката, в случай на констатирани от служителите от екипите
по договаряне несъответствия с декларирани данни от страна на кандидати и/или
непредставяне на изискуемите документни (освен ако те се отнасят за обстоятелства,
вписани или обявени в търговски регистър), кандидатите са предложени за отстраняване и в
списъка на кандидатите, предложени за финансиране са включени първите по ред
кандидати, включени в списъка с резервните проектни предложения от техническата и
финансова оценка.
4.

Заключения

4.1. Проектни предложения, предложени за финансиране:
Номер
в
класира
нето по
точки

Проектно
предложен
ие №

Кандидат

Искана сума
на
безвъзмезднат
а финансова
помощ

Препоръчан
а сума на
безвъзмездна
та
финансова
помощ

Общ бюджет на
проекта
/първоначален/

Общ
бюджет на
проекта
/препоръч
ан/

% на
помощта

Брой проектни предложения, предложени за финансиране: ххх
Обща сума по проектните предложения, предложени за финансиране: ххх лв./евро
(размер на препоръчаната от оценителната комисия безвъзмездна финансова помощ).
Обща налична сума: ххх лв./евро.
Списъкът на проектите, които са предложени за финансиране, класирани съгласно
общия брой получени точки, включващ размер на безвъзмездната финансова помощ (искана
и препоръчана) за всяко предложение, общия бюджет на отделните проекти (първоначален и
препоръчан) и процента на безвъзмездната финансова помощ спрямо допустимите разходи,
е представен като приложение и е неразделна част от настоящия протокол.. Списъкът на
проектни предложения, предложени за финансиране, следва да не превишава размера на
предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура.
4.2.
Номер в
класира
нето по
точки

Списък с резерви от допустими кандидати:
Проектно
предложе
ние №

Наименован
ие на
кандидата

Искана сума на
безвъзмездната
финансова
помощ

Препоръчана
сума на
безвъзмезднат
а финансова

Общ бюджет на
проекта
/първоначален/

Общ бюджет
на проекта
/препоръчан/

% на
безвъзмезднат
а финансова
помощ
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помощ

Списъкът с резервни проектни предложения, с посочени размер на безвъзмездната
финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, общия бюджет на
отделните проекти (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната финансова
помощ спрямо допустимите разходи, е представен като приложение и е неразделна част от
настоящия протокол. Списъкът с резервни проектни предложения включва по низходящ ред
съобразно получената оценка проектни предложения, които са преминали успешно етапа на
оценката, но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура.

4.3. Списък с кандидатите, предложени за отстраняване, които не отговарят на
изискванията за допустимост:
Проектно
предложение №

5.

Наименование на
кандидата

Основания за отхвърляне

Подписи
Име

Подпис
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