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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ИМЕ И АДРЕС НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН

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

ПРОТОКОЛ ОТ ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
Съдържание:
1.Заседания
2.Участници
3. Оценка:
3.1. Писмени искания за разяснения (ако е приложимо)
3.1.1. Кандидати, до които са изпратени писмени искания;
3.1.2. Кандидати, представили исканите разяснения в срок;
3.1.3. Кандидати, които не са представили исканите разяснения в срок
или са ги представили частично;
3.2. Техническа оценка
3.2.1. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната
комисия (ако е приложимо), на всички проектни предложения, допуснати до етап
техническа и финансова оценка;
3.2.2. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната
комисия (ако е приложимо) на проектните предложения, подлежащи на
преоценка.
3.3. Финансова оценка
3.3.1. Финансова оценка на бюджетите на класираните проектни
предложения съгласно общия брой получени точки до изчерпване на общия
бюджет по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и
извън него, в рамките на списъка с резервни проектни предложения;
3.3.2. Корекция на бюджетите на проектните предложения по т.3.3.1,
които съдържат недопустими разходи, съгласно Насоките за кандидатстване по
съответната процедура.
4. Заключения:
4.1. Проектни предложения, предложени за финансиране до размера
на предварително определените и обявени финансови средства по съответната
процедура, класирани съгласно общия брой получени точки;
4.2. Резервни проектни предложения, които са преминали успешно
етапа на оценката, но за които не е налично финансиране по конкретната
процедура (извън изчерпания по т. 4.1. общ бюджет по процедурата), класирани
съгласно общия брой получени точки;
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4.3. Проектни предложения, които се предлага да не се финансират
(включително проектни предложения, оттеглени от кандидатите), като се
посочват основанията за това.
5. Подписи.
Приложения:
1.
Инструкция на Оценителната комисия за провеждане на техническата и
финансова оценка (ако е приложимо) и утвърден образец на оценителен лист;
2.
Обобщена таблица за допълнително изискани и получени от кандидатите
разяснения, изпратените пояснителни писма и получените такива (когато такава
възможност изрично е предвидена в Насоките за кандидатстване по съответната
процедура);
3.
Таблици за оценка (оценителни листи за техническа и финансова оценка),
попълнени от съответните участници в процедурата по оценяване на проектните
предложения;
4.
Обобщена таблица с точките, които са получили оценяваните проектни
предложения по отделните критерии;
5.
Обобщена таблица с точките, които са получили оценяваните проектни
предложения, подлежащи на оценка от трето лице – член на оценителната комисия с
право на глас, на основание чл. 24, ал. 4, изречение три от ПМС № 121/31.05.2007 г.;
6.
Обобщена таблица с информация за корекциите на първоначално
представените от кандидатите бюджети на проектните предложения;
7.
Списък на проектните предложения, които са предложени за финансиране, до
размера на предварително определените и обявени финансови средства по
съответната процедура, класирани съгласно общия брой получени точки, размер на
безвъзмездната финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение,
общия бюджет на отделните проектни предложения (първоначален и препоръчан) и
процента на безвъзмездната финансова помощ спрямо допустимите разходи;
8.
Списък с резервни проектни предложения, определен с решение на
Оценителната комисия, класирани съгласно общия брой получени точки, извън
изчерпания по т.7 общ бюджет по процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, размер на безвъзмездната финансова помощ (искана и
препоръчана) за всяко предложение, общия бюджет на отделните проектни
предложения (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната финансова
помощ спрямо допустимите разходи;
9.
Списък на проектните предложения, които се предлага да не се финансират
(включително предложенията, оттеглени от кандидатите, ако е приложимо), като са
посочени основанията за това;
10.
Кореспонденция с кандидатите – изискана пояснителна информация и
получена такава (ако е приложимо);
11.
Присъствени списъци.
1.

Заседания
Дата
Заседание 1
Заседание 2
... (други)

Час
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2.

Участници
Име

3.

Представител на

Функция1

Оценка2
Общите налични средства по настоящата процедура възлизат на ххх лв./евро.

Техническата и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения,
която се извършва в съответствие с критериите за техническа и финансова оценка на
проектните предложения, обявени в Насоките за кандидатстване, съгласно Инструкцията на
Оценителната комисия за провеждане на техническата и финансова оценка (ако е
приложимо) и утвърдения образец на оценителен лист.
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите оцениха
параметрите по Формулярите за кандидатстване, включително бюджета, както и капацитета
на кандидатите и техните партньори (ако е приложимо).
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите попълниха
таблици за оценка (оценителни листи), като за всеки критерий направиха коментари. Оценка
на съответния член на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценител се
формира от сбора на точките, получени от проектното предложение по всички критерии.
Оценката на всяко проектно предложение е средноаритметично от оценките на членовете на
оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите, които са участвали в
оценката му.При разлика в техните оценки най-малко 20 на сто, председателят на
оценителната комисия възлага оценяването на трето лице – член на оценителната комисия.
Окончателната оценка е средноаритметично от оценките на трите лица.
За извършената оценка е изготвена обобщена таблица с точките, които са получили
проектните предложения по отделните критерии, която е приложение и неразделна част от
настоящия протокол.
Въз основа на тези анализи, членовете на оценителната комисия с право на
глас/помощник-оценителите проведоха дискусии.
[Тук опишете накратко дискусиите и подхода, възприет от членовете на оценителната комисия с
право на глас/помощник-оценителите, вкл. приетите от оценителната комисия инструкции и

номера на полученото одобрение от ръководителя на договарящия орган (ако е
приложимо.)].
1

Например: председател, секретар, член на оценителната комисия с право на глас, помощникоценител, наблюдател
2
Този текст може да бъде разширен, за да отрази последвали обсъждания на конкретни случаи
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3.1. Писмени искания за разяснения
3.1.1 На базата на извършената оценка оценителите с право на глас/помощникоценителите констатираха, че в ххх бр. проектни предложения има неясноти и/или
несъответствия, в резултат на което изпратиха писмени искания за разяснения, които
да бъдат предоставени в рамките на 3 работни дни, считано от датата на получаване
на искането за това (ако е приложимо).
Предвид изложеното, председателят, секретарят, членовете на оценителната комисия с
право на глас/помощник-оценителите изпратиха писмени искания до следните
кандидати (ако е приложимо):
№

Проектно
предложе
ние №

3.1.2.

№

Наименова
ние на
кандидата

Искане за
представяне на
липсващи
документи/за
разяснения

Дата на
изпращане на
искането до
кандидата

Краен срок за
получаване на
липсващите
документи/разяс
нения (дата)

Дата на
получаване на
липсващите
документи/раз
яснения от
кандидата

Исканите
документи/р
азяснения са
получени в
срок

Следните кандидати са представили исканите разяснения в срок (ако е
приложимо):

Проектно предложение
№

Наименование на кандидата

Представени липсващи
документи/разяснения

Решение на
Оценителната
комисия

Версия № 5, април 2009 г.

3.1.3.

№

Следните кандидати не са предоставили исканите разяснения в срок или са ги
представили частично (ако е приложимо):

Проектно
предложе
ние №

Наименование
на кандидата

Искане за
представяне на
липсващи
документи/за
разяснения

Краен срок за
получаване на
липсващите
документи/разяс
нения (дата)

Дата на
получаване на
липсващите
документи/разяс
нения от
кандидата

Представени
липсващи
документи/р
азяснения

Решение
на
Оцените
лната
комисия

За изисканите и получени разяснения от кандидатите е изготвена обобщена таблица,
която е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите изготвиха
списък на проектните предложения, които предлагат за финансиране. Тези проектни
предложения са класирани според получените оценки (оценката е средноаритметично от
оценките на членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите,
които са участвали в оценката му), при което за всяко проектно предложение е посочен
размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и за каква част от допустимите разходи
се препоръчва финансиране. По същия начин беше изготвен и списък с резервни проектни
предложения. Изготвен е и списък на проектните предложения, които се предлага да не се
финансират (включително предложенията, оттеглени от кандидатите, ако е приложимо),
като са посочени основанията за това.
Таблиците (оценителни листа) за техническа и финансова оценка на всички разгледани
проектни предложения, попълнени от съответните участници в процедурата по оценяване на
проектните предложения, са приложени към настоящия протокол и са неразделна част от
него.
3.2. Техническа оценка
3.2.1. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната комисия (ако е
приложимо), на всички проектни предложения, допуснати до етап техническа и финансова
оценка.
3.2.2. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната комисия (ако е
приложимо), на проектните предложения, подлежащи на оценка от трето лице – член на
оценителната комисия с право на глас, на основание чл. 24, ал. 4, изречение три от ПМС №
121/31.05.2007 г.
[Където е приложимо, опишете дали са гласувани:
Допълнителни критерии за класиране по общ брой точки (в случай, че при класирането по
точки има повече от едно проектно предложение, получило общ брой точки, равен на общия
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брой точки на проектното предложение, заемащо последно място в списъка с проектни
предложения, класирани до изчерпване на общия бюджет по процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ)].

3.3. Финансова оценка
3.3.1. Финансова оценка на бюджетите на проектните предложения, класирани съгласно
общия брой получени точки до размера на предварителното определените и обявени
финансови средства по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и
извън него, в рамките на резервния списък.
[Опишете накратко дискусиите и подхода, възприет от членовете на оценителната комисия с
право на глас/помощник-оценителите, вкл. приетите от оценителната комисия инструкции
(ако е приложимо) и номера на полученото одобрение от ръководителя на Договарящия
орган.)].
3.3.2. Корекция на бюджетите на проектните предложения по т.3.3.1, които съдържат
недопустими разходи, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата
4.
Заключения
4.1 Проектни предложения, класирани съгласно общия брой получени точки и до
размера на предварителното определените и обявени финансови средства по
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Номер в
класиране
то по
точки

Проектно
предложение
№

Наименов
ание на
кандидата

Средноар
итметичн
а оценка
(бр.
точки)

Искана
сума на
безвъзмезд
ната
финансова
помощ

Препоръчана
сума на
безвъзмездна
та
финансова
помощ

Общ бюджет
на проекта
/първоначален
/

Общ
бюджет
на
проекта
/препоръ
чан/

% на
безвъзме
здната
финансо
ва
помощ

Брой проектни предложения, предложени за проверка на допустимостта на
кандидатите, предложени за финансиране, съгласно декларираните от кандидатите
обстоятелства: ххх.
Обща сума, която комисията предлага да бъде отпусната на проектните предложения,
предложени за проверка на допустимостта на кандидатите, предложени за финансиране: ххх
лв./евро.
Обща налична сума: ххх лв./евро.
Списъкът с проектните предложения, които покриват минималните изисквания за
получен резултат от техническата и финансовата оценка, съгласно Насоките за
кандидатстване, които са предложени за проверка на допустимостта, и се предлагат за
финансиране в рамките на наличния бюджет по съответната процедура за предоставяне на
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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 е представен като приложение и е неразделна част от настоящия
протокол.
4.2. Списък с резервни проектни предложения, класирани съгласно общия брой получени
точки, извън изчерпания по т. 4.1. общ бюджет по процедурата:
Номер в
класиран
ето по
точки

Проектно
предложе
ние №

Наименов
ание на
кандидата

Средноаритм
етична
оценка
(бр. точки)

Искана сума
на
безвъзмездна
та
финансова
помощ

Препоръчана
сума на
безвъзмездна
та
финансова
помощ

Общ
бюджет на
проекта
/първонача
лен/

Общ
бюджет
на
проекта
/препоръ
чан/

% на
безвъзмезд
ната
финансова
помощ

Списъкът 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 безвъзмездна финансова помощ
спрямо общите допустими разходи, основни дейности и индикатори за изпълнението на
проектите), е представен като приложение и е неразделна част от настоящия протокол.
4.3
Проектни предложения, които се предлагат да не се финансират (включително
проектни предложения, оттеглени от кандидатите):

№

Проектно
предложение
№

Наименование на
кандидата

Средноар
итметичн
а оценка
(брой

Основания за отхвърляне
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точки)

Брой предложени за отхвърляне проектни предложения: ххх.
5.

Подписи
Име
Председател
Секретар/и
Оценители
Помощникоценители

Подпис

