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Здравейте,  

допуска ли процедурата при формиране на 

консултантски екип ангажиране на външни за 

организацията експерти?  

Въпросът е в контекста на параграф 11.1 Допустими 

кандидати, т. 6 (б) от Условия за кандидатстване по 

подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и 

горски стопани“. 

За служителите на доставчиците на консултантски услуги, 

които имат придобито висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от 

професионални направления: 3.7 „Администрация и 

управление” и 3.8 „Икономика“ на област 3 на висше 

образование „Социални, стопански и правни науки“, в 

съответствие с посоченото в т. 6, буква „б“ на Раздел 11.1 

„Допустими кандидати“ от Условията за кандидатстване, 

които са включени в консултантския екип по проекта, важи 

изискването за трудова ангажираност на персонала съгласно 

т. 6 букви „а“ и „в“ от Раздел 11.1 „Допустими кандидати“ на 

Условията за кандидатстване, а именно: Служителите 

следва да са наети на 8 часов работен ден на служебно 

правоотношение и/или на трудов договор. Служителите от 

консултантския екип, които не са държавни служители, 

следва да са ангажирани от доставчика на консултантски 

услуги със сключен трудов договор, като в случаите на 

срочен трудов договор, срокът на договора следва да е с 
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продължителност не по-малко от една година, считано от 

датата на подаване на проектното предложение. 

За определяне допустимостта на служителите на 

доставчиците на консултантски услуги следва да се имат 

предвид изискванията на т. 6 и т. 7 на Раздел 11.1 

„Допустими кандидати“ от Условията за кандидатстване в 

тяхната цялост. 

Обстоятелствата по т. 6 и 7 от Раздел 11.1 „Допустими 

кандидати“ се посочват в Приложение № 7 „Списък на 

документи на кандидата“ съгласно инструкциите за 

попълване, като към проектното предложение се прилагат и 

съответните изискуеми документи.  

 


