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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Покана за представяне на кандидатури във връзка с Решение 2009/986/ЕС на Комисията за 
създаване на експертна група за технически консултации относно схемата за предлагане на 

плодове в училищата 

(2010/C 296/13) 

1. Предварителна информация 

Със своетo Решение 2009/986/ЕС ( 1 ) Комисията създаде експертна група за технически консултации относно 
схемата за предлагане на плодове в училищата, наричана по-долу „групата“. 

Задачата на групата е да подпомага Комисията: 

а) при прилагането, мониторинга и оценката на схемата за предлагане на плодове в училищата (СППУ), 
създадена с Регламент (ЕО) № 1234/2007 ( 2 ), изменен с Регламент (ЕО) № 13/2009 на Съвета ( 3 ), като 
ѝ предоставя експертни консултации; 

б) при изготвянето на доклада, посочен в член 184, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. 

Комисията може да се консултира с групата по всеки въпрос, свързан с прилагането на СППУ. 

Следователно Комисията обявява покана за представяне на кандидатури с оглед на назначаване на членовете 
на групата и създаване на съответния списък от кандидати. 

2. Характеристики на групата 

2.1. Състав 

Групата следва да бъде съставена от учени и други експерти с познания, свързани с прилагането, мониторинга 
и оценката на СППУ, и тя предоставя независими, висококомпетентни и прозрачни технически консултации 
на Комисията. 

Тя следва да се състои от 10 членове, назначени от Комисията измежду специалистите с експертни знания в 
областта на храненето, епидемиологията, общественото здравеопазване и насърчаването на здравословния 
начин на живот, мониторинга и оценката на СППУ, с достатъчен опит, които са отговорили на настоящата 
покана за представяне на кандидатури и съответно са подбрани. 

Нейният състав отразява по балансиран начин географската структура на ЕС. 

Комисията ще състави също така списък от кандидати, които не са могли да бъдат назначени като постоянни 
членове, въпреки че в рамките на процедурата за подбор те са били определени като подходящи за място в 
групата. За списъка от кандидати ще бъдат подбрани най-много 30 експерти.
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Списъкът от кандидати може да се използва за назначаване при заместване на членове на групата. 

2.2. Срок на назначаване 

Членовете на групата се назначават за мандат от три години, който може да бъде подновяван, но те не могат 
да заемат този пост за повече от три последователни мандата. Те остават на длъжност до момента, в който 
бъдат заменени в съответствие с член 4, параграф 6 от Решение 2009/986/ЕС, или докато мандатът им изтече. 

Съставът на групата и на списъка от кандидати може да бъде преразглеждан на всеки три години. 

2.3. Независимост и поверителност 

Членовете на групата се назначават в лично качество и съветват Комисията независимо от всякакво външно 
влияние. 

Членовете подписват всяка година ангажимент, че ще действат в обществен интерес, и декларация, указваща 
отсъствието или наличието на всякакъв интерес, който би могъл да накърни тяхната обективност. На всяко 
заседание те декларират също така всеки конкретен интерес, за който би могло да се счита, че е в ущърб на 
тяхната независимост по отношение на въпросите от дневния ред. 

Те спазват също така условията за поверителност, посочени в член 5, параграф 3 от Решение 2009/986/ЕС. 

2.4. Прозрачност 

Имената на членовете, назначени в лично качество в групата, както и на включените в списъка от кандидати, 
се публикуват на интернет страницата на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ и в 
регистъра на експертните групи. 

Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива 
данни ( 1 ). 

2.5. Присъствие на заседания 

Кандидатите следва да са подготвени да присъстват на заседанията редовно, да участват активно в обсъж 
данията в групата, да разглеждат документи и да действат като „председатели“ или „заместник-председатели“ 
(и/или „докладчици“ при необходимост). 

Групата обикновено заседава в сградите на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и 
график. 

Комисията възстановява пътните, а когато е необходимо, и дневните разноски на членовете и експертите във 
връзка с дейностите на групата в съответствие с приложимите правила на Комисията за възнаграждение на 
външни експерти. 

За услугите, предоставени по Решение 2009/986/ЕС, не се заплаща никакво възнаграждение. 

Разходите за заседанията се възстановяват в границите на годишния бюджет, определен от отговорните 
служби на Комисията. 

Повечето работни документи ще бъдат на английски език и заседанията обикновено ще се провеждат на 
английски език, евентуално с устен превод на няколко официални езика на ЕС. 

Кандидатите следва да имат предвид, че заседанията по правило изискват подготвителна работа. 

3. Ред за представяне на кандидатури 

Заинтересованите физически лица следва да подадат своята кандидатура до Европейската комисия. 

Кандидатурата ще се счита за допустима само ако включва следните документи, изпратени най-късно до 
крайния срок, посочен в глава 7 от настоящата покана: 

1. придружително писмо (вж. приложение 1), обясняващо по-специално мотивите на кандидата да отговори 
на настоящата покана; 

2. формуляр за подбор (вж. приложение 2), в който кандидатите следва да опишат своя професионален опит 
и познания по отношение на критериите, изброени в настоящата покана; 

3. формуляр за самооценка (вж. приложение 3);
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4. декларации за защита на личните данни по отношение на регистъра на експертните групи и поканата за 
представяне на кандидатури, дейности на групата и организиране на заседания (вж. приложение 4, буква 
а) и буква б); 

5. декларация за ангажимент (вж. приложение 5); 

6. декларация за интереси и за поведение (вж. приложение 6); 

7. декларация относно поверителността (вж. приложение 7); 

8. автобиография (CV), за предпочитане от не повече от три страници и на един от трите работни езика на 
Комисията (английски, френски, немски), в която кандидатите следва изчерпателно да представят въз 
основа на документи своя професионален опит и познания. Автобиографията трябва да съдържа така 
също информацията, изисквана от настоящата покана съгласно глава 4 „Изисквания“, раздел А 
„Критерии за приемливост“, точки 1, 2 и 3, по-специално диплома за висше образование, брой години 
опит и националност, както е обяснено по-долу. Всички автобиографии трябва да бъдат подадени в 
европейския формат (вж. приложение 8): 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

9. контролен списък за кандидатури (вж. приложение 9). 

Всички горепосочени документи следва да бъдат надлежно попълнени, четливи и подписани и номерирани 
последователно. Те ще бъдат достъпни също така в PDF и WORD формат на уебсайта на европейската схема 
за предлагане на плодове в училищата: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm за да 
могат да бъдат изтеглени, попълнени и подписани. 

Всички горепосочени документи ще се използват в процедурата по подбор. 

Всяка кандидатура следва да бъде изготвена на един от официалните езици на Европейския съюз, да съдържа 
ясна информация за националността на кандидата и да включва горепосочените необходими документи. 

Кандидатурите на английски език обаче биха улеснили процедурата по оценяване. В случай че се използва 
друг език, желателно е да се представи резюме на автобиографията на английски език. 

На по-късен етап могат да бъдат изискани подкрепящи документи (например публикации). 

4. Изисквания 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ 

А. Критерии за приемливост 

1. Висше образование, отговарящо на пълен курс на обучение от поне три години, удостоверено с диплома, в 
области, включващи поне една от следните категории от а) до й): 

а) хранене на човека/хранене в общественото здравеопазване; 

б) епидемиология, по-специално хранене; 

в) широкомащабни програми или мероприятия; 

г) здравно образование и насърчаване на здравословния начин на живот; 

д) оценка на политики/програми; 

е) политика в областта на храните; 

ж) обществено здравеопазване или политика в областта на здравеопазването, по-специално оценка на 
въздействието върху здравето/моделиране на въздействието върху здравето; 

з) проучване сред потребителите/пазарно проучване; 

и) поведенчески науки, т.е. психология; 

й) социални науки, т.е. антропология. 

2. Общ период от поне 5 години, към датата на представяне на кандидатурата, технически и/или научен 
професионален опит в една, или за предпочитане в повече от категориите, посочени в точка 1, букви от а) 
до й) от раздел А „Критерии за приемливост“ на настоящата глава, след получаване на дипломата, 
посочена по-горе в точка 1. 

3. Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз към датата на публикуване на 
настоящата покана.
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4. Кандидатите трябва да попълнят пълно, точно и изчерпателно включената в кандидатурата Декларация за 
интереси и за поведение. 

5. Кандидатите трябва да представят всички документи, посочени в точки 1 до 9 на глава 3 „Ред за 
представяне на кандидатури“. 

Б. Критерии за подбор 

При оценката на кандидатурите Комисията ще се ръководи от следните критерии: 

— доказана техническа и/или научна компетентност и опит в една или, за предпочитане, повече категории, 
посочени в точка 1, букви а) до й) от раздел А „Критерии за приемливост“ на настоящата глава, по- 
специално във връзка с прилагането, мониторинга и оценката на схемата за предлагане на плодове в 
училищата, 

— опит в работата със законодателство, политика и стандарти в областта на плодовете и зеленчуците на 
национално и/или международно ниво, 

— доказана техническа и/или научна компетентност в една или, за предпочитане, повече категории, 
посочени в точка 1, букви а) до й) от раздел А „Критерии за приемливост“ на настоящата глава, 

— богат опит от гледна точка на работа в различни географски райони и обстановки, 

— опит в работата с редовен мониторинг и оценка на широкомащабни програми или мероприятия, за 
предпочитане в областите хранене, епидемиология, базирани в училищата програми, 

— способност да се анализира комплексна информация и документация и да се изготвят проекти на 
технически/научни доклади, за предпочитане в областта на храненето, епидемиологията, общественото 
здравеопазване и насърчаването на здравословния начин на живот, поведенческите или социалните науки, 

— опит в партньорски оценки на технически/научни разработки и публикации, за предпочитане в областта 
на храненето, епидемиологията, общественото здравеопазване и насърчаването на здравословния начин на 
живот, поведенческите или социалните науки, 

— професионален опит в мултидисциплинарна среда, за предпочитане в международен контекст, и езикови 
умения, 

— организационни/управленски умения, по-специално при участие, ръководене и организиране на работни 
групи, и/или опит в управлението на проекти, свързани с технически/научни въпроси, 

— добро владеене на английски език. 

Кандидатите следва да бъдат готови да работят с електронни методи за обработка и обмен на документи. 

5. Процедура на подбор 

Процедурата на подбор ще се състои от четири етапа: 

1. проверка на критериите за допустимост и приемливост; 

2. оценка на кандидатурите спрямо критериите за подбор; 

3. съставяне на списък от най-подходящите кандидати; 

4. назначаване на членове на групата и съставяне на списък от кандидати. 

Комисията по подбора ще се състои от представители на службите на Комисията, отговорни за политиката и 
законодателството в различни сектори, свързани с дейностите, обхванати от настоящата покана. По двама 
представители от Генерална дирекция „Образование и култура“ (DG EAC), „Здравеопазване и потребители“ 
(DG SANCO), „Изследвания“ (DG RTD) и „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) ще бъдат 
определени от съответните им генерални директори за членове на комисията по подбора. DG AGRI ще 
предостави също така административно-техническа помощ. 

След проверка на критериите за допустимост и приемливост всяка кандидатура ще бъде оценена индиви 
дуално, въз основа на критериите за подбор, от поне двама членове на комисията по подбора. 

Комисията по подбора ще състави списък от най-подходящите кандидати, които отговарят на критериите за 
членство в групата и за включване в списъка от кандидати.
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В процеса на подбор Комисията ще вземе предвид също така следното: 

— необходимостта от установяване на баланс в рамките на групата от експерти по отношение на пред 
ставителността на кандидатите, пола и географския им произход ( 1 ), 

— опита и техническата/научната квалификация на кандидата, 

— независимостта на кандидата (евентуален конфликт на интереси), 

— необходимостта членовете на групата заедно да обхващат възможно най-широк диапазон от дисциплини. 

Като цяло групата и съответният списък от кандидати ще отразяват категориите от глава 4, точка 1, букви а) 
до й) от раздел А „Критерии за приемливост“ от настоящата покана. За всяка от тези 10 категории ще бъдат 
подбрани най-много по 4 кандидати. 

6. Назначаване на членове 

Комисията ще назначи членовете на групата и ще изготви списъка от кандидати въз основа на списъка с 
кандидати, подбрани в резултат на процеса на подбор, които са потвърдили, че са на разположение да 
работят в групата или да бъдат включени в списъка от кандидати. 

7. Представяне на кандидатури и краен срок 

Кандидатурите трябва да бъдат подадени най-късно до понеделник, 29 ноември 2010 г., 17 часа брюк 
селско време, с препоръчана поща (важи датата на пощенското клеймо) на следния адрес: European 
Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit C.2. — Olive oil, Horti
cultural product, Rue de la Loi 130, 7/23, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. 

Комисията си запазва правото да не разглежда кандидатури, получени след тази дата. 

Няма да се приемат кандидатури, изпратени по електронна поща или предадени на ръка. 

На плика следва да пише: 

Expert group for technical advice on the School Fruit Scheme — call for applications (Експертна 
група за технически консултации относно схемата за предлагане на плодове в училищата — 
покана за представяне на кандидатури) 

Всички кандидати, кандидатстващи по настоящата покана за представяне на кандидатури, ще бъдат инфор 
мирани за резултата от процеса на подбор. 

За допълнителна информация, моля, пишете на функционалния електронен адрес: 

agri-hort-schoolfruit@ec.europa.eu 

Бележка: В случай на несъответствие или противоречие между текста на настоящата публикация на английски 
език и на който и да е друг език, предимство има текстът на английски език.
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BG C 296/30 Официален вестник на Европейския съюз 30.10.2010 г.
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BG 30.10.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз C 296/31
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BG 30.10.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз C 296/33
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BG 30.10.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз C 296/37



BG C 296/38 Официален вестник на Европейския съюз 30.10.2010 г.
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