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Споразумение № РД 50-155/21.10.2016г. за изпълнение на  

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Чирпан 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" 

                                                        Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА  

за съответствие на кандидатите с посочените в поканата изисквания в конкурс за 

избор на външни експерт-оценители на проектни предложения по  Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „ МИГ Чирпан“ 

 

I. Данни за кандидата 

 

Име, презиме, фамилия: 

 

 

Адрес: 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Мярка/мерки, за които  кандидатства като външен експерт - оценител за оценка на 

проектни предложения: 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката  

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) 

М 1.1 Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на 

умения 

 

 

М 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства  

 

М  4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти 

 

 

М 6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности 

 

 

М 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 

 

 

М  7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 
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Код на 

мярката 
Име на мярката  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

М 7 

 Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за  

стимулиране на местното развитие: „Съхраняване на местната 

идентичност, чрез възстановяване и опазване на културното и 

природното наследство на община Чирпан“ 

 

 

 

 

II. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО: 

 

 ДА НЕ 

ПО ПОЩАТА  

 

 

 

С КУРИЕР  

 

 

 

 

III. СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАНДИДАТА С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪНШНИТЕ 

ОЦЕНИТЕЛИ 

 

Критерии за проверка  ДА НЕ Забележка 

1. Заявлението за участие в конкурса е 

подадено  в срок, определен в поканата 

   

1.1.  Заявлението е подадено по образец, 

приложен към поканата и съобразно 

нейните изисквания 

   

2. Приложена е декларация по  т.4.2 от 

поканата 

   

2.1. Декларацията е по образец, приложен 

към поканата и съобразно изисквания, 

описани в т. 3.1.1.- 3.1.7  от поканата? 

   

3. Приложени  са документи по точка 4.3 

от поканата, доказващи съответствието с 

изискванията по т. 3.2.1. от поканата  за 

притежавано висше образование с 

минимална образователно-

квалификационна степен? 

   

3.1.  Представените документи по т. 4.3 

от поканата доказват, че кандидатът има 

висше образование с минимална 

образователно – квалификационна степен 

„бакалавър”? 

   

4. Приложени са документи по т. 4.4 от 

поканата, доказващи съответствието с 

изискванията по т. 3.2.2. от поканата  за 

наличие на най-малко 3 години опит в 

професионална област, включена в 

   



Списъка на професионалните области, 

или в оценяването на проекти по 

програми или оферти по процедури за 

обществени поръчки? 

4.1 Представените документи по т.4.4 от 

поканата доказват, че кандидатът 

притежава най- малко 3 години опит в 

конкретна професионална област, 

посочена в списъка по т. 9.6 от поканата, 

или в оценяването на проектни 

предложения или в процедури за 

възлагане на обществени поръчки 

   

5. Приложени  са документи по т.4.5 от 

поканата, доказващи съответствието с 

изискванията по т.3.3. (приложимо за 

кандидати за оценка на проектни 

предложения по мерки М 4.1, М 4.2, М 

6.4 (финансирани от ПРСР 2014 -2020 

г.), относно  наличие на познания и/или 

професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес 

планове? 

   

5.1 Представените документи по т.4.5 от 

поканата доказват, че кандидатът 

притежава познания и/или 

професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес 

планове? 

   

6. Документите по т. 4.3., 4.4. и 4.5 от 

поканата  са представени съобразно 

изискванията, посочени в нея. 

   

7. Представена е автобиография, 

съгласно т.4.6 от поканата. 

   

 

Забележка:………………………………………………………………………………………

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

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

 

Заключение:……………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Членове на УС присъствали на заседанието: 

 

1…………………………………………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………………………………. 

 



4…………………………………………………………………………………………………. 

 

5…………………………………………………………………………………………………. 

 

6…………………………………………………………………………………………………. 

 

7…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Дата:……………………..  

Гр.Чирпан 

 

 

 

 


