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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
                                                                                                                  

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА  НА АДМИНИСТРАТИВНО 

СЪОТВЕТСТВИЕ  И  ДОПУСТИМОСТ НА  КАНДЗИДАТИТЕ ЗА 

ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ 

СВОМР НА „МИГ СРЕДЕЦ“ 
 

 № ……/ ……...... 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата:………………………………… ………………., 

ЕГН…………………………………… 

Област/области на компетентност, посочени в заявлението за кандидатстване: 

..………………….……………………………………............................................................... 

Входящ № и дата от регистър ………………………………………………………….. 

 

Мярка/ мерки, за които кандидатства като външен оценител: 

 

ПРСР 2014 – 2020: Мярка 4.1. ; Мярка 4.2 ; Мярка 6.4. ; 

Мярка 7.2. ; Мярка 7.5. ; Мярка 7.6. ; ОПРЧР2014 – 2020: Мярка 2.9.1.  , 

2.9.3.  
 
№ КРИТЕРИИ  Да Не КОМЕНТАР 1 

1.   Заявлението подадено ли е в срока, определен 
в поканата? 

   

2.  Заявлението и декларацията подадени ли са по 
образеца, приложен към поканата, и съобразно 
нейните изисквания? 
 

   

3. Приложени ли са документи по  т. 4, Раздел ІІ  от 
поканата? 

   

4. Представените документи по т. 4,  Раздел ІІ от 
поканата доказват ли, че кандидатът има висше 
образование образователно – квалификационна 

   

                                                           

1 Попълва се при необходимост 



2 

 

степен „бакалавър” или  „магистър“ 

5. Приложени ли са документи по т. 5, Раздел ІІ от 
поканата? 

   

6. Представените документи по т. 5, Раздел ІІ 
поканата доказват ли, че кандидатът притежава 
най- малко 3 години опит в конкретна 
професионална област, посочена в списъка  на 
професионалните области по т. 3, Раздел VІ от 
поканата, или в оценяването на проектни 
предложения или в процедури за възлагане на 
обществени поръчки? 

 

 

 

 

 

7. Приложени ли са документи по т. 6,  от 
поканата?(ако е приложимо за конкретните 
мерки) 

   

8. Представените документи по т.6, Раздел ІІ от 
поканата доказват ли, че кандидатът има 
познания и/или професионален опит относно 
разработването/оценката на бизнес планове. 

 

 

 

 

 

9. Документите по т. 4, 5 и 6, Раздел ІІ от поканата 
представени ли са съобразно изискванията, 
посочени в нея. 

   

10 Приложени ли са документи по т. 7, Раздел ІІ от 
поканата и доказват ли  познания и иопит  при 
работа с ИСУН 2020?(препоръчително) 

   

 
 
 

1.На кандидата изискани ли са допълнителни документи, на основание чл. 10, ал. 3 от 

Вътрешните правила за избор на външни оценители?  

ДА    НЕ   

2. Документи, които са изискани:  

……………………………………………………………. 

 

3. Представени ли са в срок изисканите допълнителните документи (ако е приложимо) 

ДА   НЕ    

 

Коментар:………………………………………………………………………………………. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1 Кандидатурата за външен оценител отговаря на критериите  за административно 

съответствие  и допустимост -   

2. Кандидатурата за външен оценител не отговаря на критериите  за административно 

съответствие и допустимост и  не се допуска за по-нататъшно участие в процедурата за 

избор -   

Коментар : ……………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Дата :    …………                    Подписи                                          

                                                 Председател :  …………………..  ( …………………………..) 
 
                                                   Членове :         …………………..   (…………………………..) 

 

                                                                            …………………..  (…………………………) 
 


