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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ИМЕ И АДРЕС НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 

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

 
Наименование на процедурата: _________________________________________ 

ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 
   

 
Съдържание:  

1. Заседания 
2.  Участници 
3.   Оценка: 

        4. Заключения: 
 4.1. Проектни предложения, предложени за отхвърляне 
 4.2. Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 
5. Подписи 

 
Приложения: 

1. Инструкция на оценителната комисия за провеждане на оценката на 
допустимостта на кандидатите (и партньорите) и проектните дейности и 
образец на оценителна таблица (ако е приложимо); 

2. Обобщена таблица за допълнително изискани и получени от кандидатите 
документи и/или разяснения, изпратените пояснителни писма и получените 
такива (когато такава възможност изрично е предвидена в Насоките за 
кандидатстване по съответната процедура);  

3. Кореспонденция с кандидатите – искани документи и/или разяснения и 
получени такива (ако е приложимо); 

4. Таблици за оценка (оценителни листи), попълнени от съответните участници 
в процедурата по оценяване на проектните предложения; 

5. Обобщени таблици; 
6. Присъствени списъци.  

 

1. Заседания 
 

 Дата Час 

Заседание 1   

Заседание 2   

... (други)   
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2. Участници 
 

Име Представител на Функция1 

   

   

   

 

3. Оценка 
 

Общите налични средства по тази процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ възлизат на ххх лв./евро. 

 
На този етап оценката се извърши чрез прилагане на критериите за допустимост на 

кандидатите и партньорите (ако има такива), и на проектните дейности.  
 
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 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, съгласно Инструкцията на Оценителната комисия за 
провеждане на оценката на допустимостта на кандидатите (и партньорите) и проектните 
дейности  (ако е приложимо) и утвърдения образец на оценителен лист.  

 
Въз основа на декларациите от кандидатите (Раздел ............. от Формуляра за 

кандидатстване), членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценителите оцениха изпълнението на критериите от страна на кандидатите и техните 
партньори (ако е приложимо) по проектните предложения, и съпоставиха данните с 
приложените документи. След направените оценки, 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, включително приетите от Оценителната 
комисия инструкции и номера на полученото одобрение от ръководителя на договарящия 
орган.) 

 
При извършване на оценката на допустимостта на кандидатите и проектните дейности 

членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите попълниха 
таблици за оценка (оценителни листи) за допустимост на кандидатите и партньорите, ако 
има такива, и на проектните дейности.  

 
                                                 
1  Например: председател, секретар, член на оценителната комисия с право на глас, помощник-оценител, 
наблюдател  
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На база извършената оценка оценителите с право на глас/помощник-оценителите 

констатираха, че в ххх броя проектни предложения има липсващи документи и/или 
несъответствия.  

[Само в случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по 
съответната процедура, Оценителната комисия изпраща писмени искания за разяснения, 
които да бъдат представени в ххх дневен срок, считано от датата на получаване на искането 
за това].  

 
3.3.       Предвид изложеното оценителите с право на глас/помощник-оценителите изпратиха 

писмени искания за разяснения до следните кандидати [само в случаите, когато това 
изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по конкретната процедура]: 

 
№ Проектно 

предложени
е № 

Наименован
ие 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 
полечаване 

на 
липсващите 
документи/ 
разяснения 
от кандидата  

Получени 
документи/ 
разяснения  

        

        

        

        

        

        

 
 

3.4.Следните кандидати са представили исканите документи/разяснения в срок [само в 
случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по 
конкретната процедура]: 

 
№ Проектно 

предложение № 
Наименование на кандидата Представени липсващи 

документи/разяснения 
Решение на 

Оценителната 
комисия  
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3.5.Следните кандидати не са представили исканите документи и разяснения в срок или са 
ги представили частично [само в случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките 
за кандидатстване по конкретната процедура]: 

 
№ Проектно 

предложени
е № 

Наименован
ие на 

кандидата 

Искане за 
представяне 
на липсващи 
документи/за 
разяснения 

Краен срок за 
получаване на 
липсващите 

документи/разяснени
я (дата) 

Дата на 
получаване на 
липсващите 

документи/разя
снения от 
кандидата 

Представени 
липсващи 
документи/р
азяснения 

Решение 
на 

Оценител
ната 

комисия  

        

        

        

        

        

        

 
3.6.Следните лица, определени от председателя на оценителната комисия 

……………………………………………………………………………….(посочват се 
лицата и в какво качество участват в оценителната комисия) са извършили проверка за 
липса, респективно наличие на двойно финансиране на проектните предложения, които 
отговарят на критериите за допустимост или на дейности от тях, и проверка за спазване 
правилата за натрупване на държавни/минимални помощи.  

 
В резултат на извършената проверка е установено следното: ……………………. 
(описват се резултатите от извършените проверки). 

 

4.  Заключения 

4.1 След извършената оценка Оценителната комисия препоръчва следните ххх бр. 
проектни предложения да бъдат отхвърлени на този етап от оценката на проектни 
предложения (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка):  

 
№ Проектно предложение № Наименование на кандидата Основание за отхвърляне 

    

    

    

    

    

    

 

4.2. Въз основа на направената оценка, Оценителната комисия препоръчва следните ххх 
бр. проектни предложения, по които исканата сума на финансиране е ххх лв./евро да 
преминат на етап техническа и финансова оценка: 
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№  Проектно предложение № Наименование на кандидата Искана 
безвъзмездна 
финансова 
помощ  

    

    

    

    

5. Подписи 
 

 Име Подпис 

Председател   

Секретар/и   

Членове на 
оценителната комисия 
с право на глас 

  

Помощник-оценители   
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