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Образец на протокол за класиране на кандидатите 

 
Приложение №11 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 
От дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение №_____/______г., 

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 
  
с предмет „Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите 
на пазара на труда сред специфични целеви групи (местни власти; 
професионални училища; работодатели; агенции за наемане на персонал; НПО 
и безработни хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – 
България (административни области Велико Търново и Русе)” по проект 
„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в 
транграничния регион между Румъния и България“, рег. № 16.4.2.054, еMS код 
ROBG-131 изпълняван по Програма „Интеррег V-A Румъния-България“ и    
съфинансиран  от Европейския съюз,  чрез Европейския фонд за регионално 
развитие”. 
 
 
  Днес, ________________г. в ______ ч.  в  сградата  на 
__________________________, находяща се на ул.”______________________” 
№_____ на    основание  Заповед/Решение    № ________/____________г.    на  
_________________________________________се събраха оценители в състав: 
 
 
Състав на оценителите: 
 
1._______________________________________;                                                                    
2. _______________________________________;   
3. _______________________________________.   
 
с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с предмет: 
„Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на 
труда сред специфични целеви групи (местни власти; професионални 
училища; работодатели; агенции за наемане на персонал; НПО и безработни 
хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – България 
(административни области Велико Търново и Русе)” по проект „Обединени за 
общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния 
регион между Румъния и България“, рег. № 16.4.2.054, еMS код ROBG-131 
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изпълняван по Програма „Интеррег V-A Румъния- България“ и Съфинансиран 
от Европейския съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие”. 
 

Оценителите получиха от бенефициента Входящ регистър на получените 
оферти по процедура за определяне на изпълнител и бяха прочетени имената 
на кандидатите.  

След  като  научиха  имената  на  кандидатите  всички  оценители  
подписаха Декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 7. (5) от 
Постановление №160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. 
 
При       отваряне       на       офертите 
______________________________________                                                                    
кандидатите,                                                          (присъстваха / не присъстваха) 
 

съответно техни упълномощени представители, както следва: 
  
1.________________________________________________________- представител  
                        (трите имена на лицето, което присъства) 

 на кандидата___________________________________________________________ 
                                                               (наименование на кандидата)  

 
Лицето представя пълномощно от ________________________________________;                                                                      
                            (дата,   ако   има   нотариална   заверка   на   пълномощното   това   се отбелязва) 

  
 
N.________________________________________________________- представител  
                        (трите имена на лицето, което присъства) 

 на кандидата___________________________________________________________ 
                                                               (наименование на кандидата)  

 
Лицето представя пълномощно от ________________________________________;                                                                      
                            (дата,   ако   има   нотариална   заверка   на   пълномощното   това   се отбелязва) 

 
 
Оценителите пристъпиха към отваряне на пликовете с офертите по реда на 
тяхното постъпване: 
  

1.  Оферта  № ______________ от дата _______________г. - 
____________ч.,  
подадена от ____________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 
______________________ от оценителите, 
(брой на оценителите, но не по-малко от трима) 

подписаха всички приложения, които ще се оценяват съгласно обявените 
критерии. 
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2.  Оферта  № ______________ от дата _______________г. - 
____________ч.,  
подадена от ____________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 
______________________ от оценителите, 
(брой на оценителите, но не по-малко от трима) 

подписаха всички приложения, които ще се оценяват съгласно обявените 
критерии. 
  

3. Оферта  № ______________ от дата _______________г. - 
____________ч.,  
подадена от ____________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 
______________________ от оценителите, 
(брой на оценителите, но не по-малко от трима) 

подписаха всички приложения, които ще се оценяват съгласно обявените 
критерии. 
 

След  отварянето  на  офертите  представителите  на  кандидатите  
напуснаха залата. 
 

Оценителите   пристъпиха   към   проверка   съответствието   на   
офертите   с предварително обявените от бенефициента условия. 
 
Резултати от работата на оценителите: 
 
І. Предлага се да бъдат отстранени следните кандидати: 
(когато е приложимо) 

1. ______________________________ - _______________________________, 
                              (наименование на кандидата)                                                (адрес)  

представлявано от ______________________________________________________ 
(трите имена) 

  
с подадена оферта вх. № _________ за 
_____________________________________ 

(наименование на предмета на процедурата)  

 
Мотиви за предложението за отстраняване на кандидата: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(посочва се правното и фактическо основание за предложението за отстраняване на кандидата) 

 
*_______________________________________________________________________ 
(*повтаря се съобразно броя на предложените за отстраняване кандидати) 
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II. Оценяване на офертите на допуснатите кандидати: 
(резултатите от оценяване се повтарят съобразно броя на допуснатите кандидати) 

 
Пристъпи  се  към  оценяване  по  същество  на  офертите  на  

допуснатите кандидати      в      съответствие      с      предварително      
избрания      критерий–___________________________________, посочен в 
Поканата. 
(икономически най-изгодна оферта) 

 
При оценяването на офертите се приложиха показателите и методиката 

за определяне  на  оценката  по  всеки  показател  и  за  определяне  на  
комплексната оценка на всяка една оферта, посочени в   Поканата (в случай, 
че избраният критерий е икономически най-изгодна оферта). 
 

1. ______________________________ - _______________________________, 
                              (наименование на кандидата)                                                (адрес)  

представлявано от ______________________________________________________ 
(трите имена) 

  
с подадена оферта вх. № _________ за 
_____________________________________ 

(наименование на предмета на процедурата)  

 
В офертата си кандидатът е направил следните предложения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(кратко описание на предложенията по всяко от изискванията на бенефициента) 

 
Получени оценки от кандидата по всеки показател*: 
(прилага се когато критерият е икономически най-изгодната оферта) 

  
1.  Показател ______________________ 
                                        (наименование)  

 
     Оценка ________________________ 
  
     Обосновка _____________________ 
                                      (количествен израз) 

  
2.  Показател ______________________ 
                                        (наименование)  

 
     Оценка ________________________ 
  
     Обосновка _____________________ 
                                      (количествен израз) 
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*n _____________________________________________________________________                                                                                                                  
(*изброяват се показателите съобразно техния брой в документацията за участие) 

 
Комплексна оценка: _____________________ 
                                                     (количествен израз)  

 
2______________________________ - _______________________________, 

                              (наименование на кандидата)                                                (адрес)  

представлявано от ______________________________________________________ 
(трите имена) 

  
с подадена оферта вх. № _________ за 
_____________________________________ 

(наименование на предмета на процедурата)  

 
В офертата си кандидатът е направил следните предложения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(кратко описание на предложенията по всяко от изискванията на бенефициента) 

 
Получени оценки от кандидата по всеки показател*: 
(прилага се когато критерият е икономически най-изгодната оферта) 

  
1.  Показател ______________________ 
                                        (наименование)  

 
     Оценка ________________________ 
  
     Обосновка _____________________ 
                                      (количествен израз) 

  
2.  Показател ______________________ 
                                        (наименование)  

 
     Оценка ________________________ 
  
     Обосновка _____________________ 
                                      (количествен израз) 

 
*n _____________________________________________________________________                                                                                                                  

(*изброяват се показателите съобразно техния брой в документацията за участие) 

 
Комплексна оценка: _____________________ 
                                                     (количествен израз)  
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ІІІ. Оценителите предлагат следното класиране на кандидатите: 
 
1 място - __________________________________ - 
____________________________ 
                                    (наименование на кандидата)                     (комплексна оценка/ предложена 
цена) 

  
2 място -__________________________________ - 
____________________________ 
                                    (наименование на кандидата)                     (комплексна оценка/ предложена 
цена) 

 
*n _____________________________________________________________________ 
(изброява се класирането на всички допуснати кандидати) 

 
Заседанието приключи в ______________ч.  
 
Приложения: 
 

1. Декларации за безпристрастност и поверителност. 
  

Настоящият протокол, съставен на __________, и цялата документация 
по 
                                                                                  (ден, месец, година) 

процедурата се предава на бенефициента за вземане на решение по 
______________________________________________ от Постановление №160 на 
                                          Чл.8 (4) 

Министерски съвет от 01.07.2016 г. 
 
 
Особено мнение на  оценител и мотиви : 
(ако мотивите към особеното мнение са отразени в отделни документи, същите се прилагат към  
протокола)  

 
Оценители: 
 
1. _______________________________; 
 
2. _______________________________; 
 
3. _______________________________. 
 
 
Оценители с особено мнение : 
 
1. _______________________________; 
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2. _______________________________. 
 
 
 

Бенефициент: __________________________ 
(трите имена)  
 

__________________________ 
(подпис) 

 
________________/20_____г. 

(дата на приемане на протокола) 

 
1 В случаите, в които бенефициентът се възползва от правото на предварителен контрол, 

Протоколът се утвърждава след получаване на одобрение от Управляващия орган. 
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Eвропейски информационен център – Велико Търново,20.03.2017г. 

 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския Съюз. 


