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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ИМЕ И АДРЕС НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 

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

 
Наименование на процедурата: ________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 
  

Съдържание: 
1.Заседания 
2.Участници 
3. Оценка 

3.1. Част 1: Проверка за спазването на срока за подаване на проектните 
предложения; 
3.2. Част 2: Оценка на административното съответствие на проектните 
предложения  (Раздел IV от Формуляра за кандидатстване); 
3.3. Проектни предложения, предложени за отхвърляне. 

 4. Заключение 
5. Подписи. 

 
Приложения: 

1. Регистър на получените проектни предложения; 
2. Декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност; 
3. Инструкция на оценителната комисия за провеждане на оценката на 

административно съответствие и образец на оценителна таблица (ако е приложимо); 
4. Кореспонденция с кандидатите – искани документи и/или разяснения и получени 

такива (ако е приложимо);         
5. Разпечатки на съдържащата се в търговския регистър информация, отразяваща 

извършените справки относно обстоятелства, вписани или обявени в търговски 
регистър; 

6. Таблици за оценка (оценителни листове);  
7. Присъствени списъци;  
8. Обобщени данни на проектните предложения (секция „Обобщени данни” от 

Формуляра за кандидатстване). 
9. Други (ако е приложимо).  
 
 
 
 

1. Заседания 
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 Дата Час 

Откриване на процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  

  

Краен срок за подаване на проектни 
предложения (в случай, че процедурата е 
с определен срок на кандидатстване) 

 

  

Заседания за провеждане на оценката   

   

   

   

 

2. Участници 
 

Име, презиме, фамилия  Институция Функция
1 

   

   

   

 
   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 протокол.  

3. Оценка
2 

  В съответствие с раздел ____________ от Насоките за кандидатстване,  и утвърдения 
образец на оценителен лист, бе извършена оценка на административното съответствие на 
проектните предложения. 
 
  Получени са общо ххх броя проектни предложения, от които ххх броя проектни 
предложения в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения. При 
приемането им върху плика е отбелязан регистрационен номер и въз основа на данните върху 
плика е изготвен регистър на проектните предложения, неразделна част от настоящия 
протокол.  
 

                                                 
1  Например: председател, секретар, член на оценителната комиссия 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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 По време на сесията по отваряне на получените проектни предложения 
регистрационният номер бе отбелязан върху всички екземпляри на проектното предложение 
и ще се запази като уникален референтен номер през целия процес на оценяване.  
  
  При отварянето на проектните предложения заглавните страници на всички екземпляри 
на Формулярите за кандидатстване са подписани от председателя и секретаря на 
Оценителната комисия или от един член на Оценителната комисия с право на 
глас/помощник-оценител. 
 
  Отворени са всички проектни предложения, получени до изтичане на крайния срок за 
подаване на поректни предложения (в случай, че процедурата е с определен срок на 
кандидатстване). 
 

 
3.1 Част 1: Проверка за спазването на срока за получаване на проектните предложения  
(в случай, че процедурата е с определен срок на кандидатстване). 

 
 Следните ххх бр. проектни предложения бяха получени след определения краен срок за 

подаване на проектни предложения и по тази причина не подлежат на по-нататъшно разглеждане 
от Оценителната комисия: 

 

Проектно предложение № Кандидат Дата и час на 
получаване 

   

   

   

   

   

 

 

3.2 Част 2: Оценка на административното съответствие на проектните предложения 
 
Всички проектни предложения, получени в указания краен срок (в случай, че процедурата е с 

определен срок на кандидатстване), са обект на оценка на административното съответствие. При 
оценката на административното съответствие е извършена проверка относно формалното 
представяне на проектното предложение.  

 
За извършване на оценката е използван предварително утвърден образец на оценителен лист 

(таблица за оценка). Приложени са попълнените оценителни листи за всяко от проектните 
предложения, получени в определения краен срок.  

  
На база на извършената оценка членовете на оценителната комисия с право на 

глас/помощник-оценителите констатираха, че в ххх броя проектни предложения има липсващи 
документи и/или несъответствия.  
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[Само в случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по 
конкретната 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. 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 
протокола и към него да се приложат разпечатки на съдържащата се в търговския регистър 
информация, отразяваща извършените справки ].  
 
 
3.3.   Предвид изложеното членовете на оценителната комисия 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 съответната 
процедура]: 

 
 

№ Проектно 
предложение 

№ 

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 
получаване на 
липсващите 
документи/раз
яснения от 
кандидата  

Получени 
документ

и/разясне
ния  

        

        

        

        

        

        

 
 

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 

предложение 
№ 

Наименован

ие на 
кандидата 

Искане за 
представяне на 
липсващи 

документи/за 
разяснения 

Краен срок за 
получаване на 
липсващите 

документи/разясне
ния (дата) 

Дата на 
получаване на 
липсващите 

документи/разяс
нения от 
кандидата 

Представени 
липсващи 

документи/разяс
нения 

Решение на 
Оценителната 

комисия  

        

        

        

        

        

 
3.6. След извършената оценка членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценителите констатираха, че в следните ххх бр. проектни предложения липсват Формуляр за 
кандидатстване и/или бюджет или не са спазени изискванията, посочени в Насоките за 
кандидатстване: 

 
№ Проектно 

предложение 
№ 

Наименование на 
кандидата 

Непредставени/ Неспазени образци на 
Формуляр за кандидатстване и/или 
бюджет и/или други изисквания на 

Насоките за кандидатстване  
 

Решение на 
Оценителна

та комисия  

     

     

     

     

     

     

 
 

3.7. Оценителната комисия отстрани от по-нататъшна оценка следните кандидати: 
  
No  Номер на 

проектното  
предложение 

Наименование на кандидата Искана безвъзмездна финансова 
помощ 
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4. Заключение 
На база на извършената оценка, Оценителната комисия предлага да бъдат допуснати до оценка на 
допустимостта следните кандидати: 
 
No 
по 
ред 

Номер на 
проектното 
предложение 

Наименование на 
кандидата 

Наименование на 
проектното 
предложение 

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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