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Приложение № 5 

СДРУЖЕНИЕ «МИГ ХАРМАНЛИ» 

 На основание чл. 11, т.1 и чл.12 от Вътрешните правила за избор на външни експерт - 

оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени към стратегията за ВОМР 

на сдружение «МИГ Харманли» за периода 2014-2020г., както и във връзка с изпълнение на 

Споразумение РД50-152/21.10.2016г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР на сдружение 

«МИГ Харманли» за прилагане на подмярка 19.2 – «Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 – «Водено от общностите 

местно развитие» от ПРСР 2014-2020г. и в изпълнение на Решение 289 от 25.09.2017г. на 

Управителния съвет на сдружението 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ  

за избор на външни експерт - оценители, във връзка с необходимостта от 

създаване на база данни с независими външни експерт - оценители, които да 

участват в оценката на проектни предложения, подадени към мерките от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение «МИГ 

Харманли». 

1. Дейност на външните експерт – оценители: 

 Външните експерт – оценители участват в състава на Комисията за подбор 

на проектни предложения като извършват проверка за административно 

съответствие и допустимост на проектните предложения и/или техническа и 

финансова експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения 

съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в стратегията за водено 

от общностите местно развитие на сдружение «МИГ Харманли». Външните 

експерт – оценители могат да участват в Комисията за подбор на проектни 

предложения като членове или резервни членове. Конкретната работа и позиция в 
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определена процедура за оценка се описват в допълнителното споразумение към 

рамковия договор.  

2. Мерки от Стратегията, за които се набират външни експерт – 

оценители: 

2.1. Мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 - Мярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства; 

 - Мярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти; 

 - Мярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности; 

 - Мярка 7.2. – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

2.2. Мерки, които не са част от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020г., но са включени в Регламент (ЕС) 1305/2013г. (финансирани от ЕЗФРСР) 

 - Мярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата; 

2.3. Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) 1305/2013г. 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

 - Мярка 22 – Популяризиране на местните продукти и услуги. 

 3. Общи и специфични изисквания към кандидатите за външни експерт 

- оценители:  

3.1. Общи изисквания:  

      3.1.1. Да са физически лица.  

      3.1.2. Да притежават висше образование с минимална образователно – 

квалификационна степен бакалавър в някои от следните професионални 

направления, съгласно класификатора на областите на висше образование: 
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социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и 

информатика, технически науки, аграрни науки и хуманитарни науки;  

 3.1.3. Изисквания за трудов стаж и професионален опит: минимум 3 години 

опит в съответната професионална област /в сферата на завършеното от кандидата 

висше образование/, и/или опит в оценяването на проекти по различни програми 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  

 3.1.4. Предвид извършването на оценката на проектни предложения 

посредством Информационна система за управление и наблюдение ИСУН 2020, 

кандидатите за външни експерт – оценители следва да притежават компютърна 

грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло 

електронна среда; 

 3.1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с 

влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани; 

 3.1.6. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, 

която се отнася до областта на професионалната им компетентност; 

 3.1.7. Да не са поставени под запрещение;  

3.2. Специфични изисквания към кандидатите:  

      3.2.1. Най - малко едно участие в разработване, управление, оценка на 

проектни предложения, заявления по Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС или 

предприсъединителните  инструменти на ЕС („ФАР”, „ИСПА”, „САПАРД”и др. 

и/или 

     3.2.2. Най - малко едно участие в разработване, управление, оценка на 

проекти, заявления, финансирани от други донори и/или 

     3.2.3. Най - малко едно участие в разработване, прилагане, оценка на 

стратегически документи или други инициативи за местно развитие. 
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ВАЖНО! 

За външен експерт – оценител не може да бъде определено лице, което: 

1. Е в конфликт на интереси с някои от кандидатите или партньорите в 

процедурата за предоставяне на финансова помощ по смисъла на чл.57, параграф 

2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 966/2012г.; 

2. Има частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната 

процедура по Смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси; 

3. Е свързано лице по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

с кандидат по процедурата; 

4. Е в йерархическа зависимост с останалите членове на Комисията; 

5. Е член на Управителния съвет на МИГ или е свързано лице с членове на УС 

на МИГ по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон; 

6. Ще участва пряко или косвено в процеса на подготовката или изпълнението 

на проект, в рамките на Стратегията за ВОМР на „МИГ Харманли“ и конкретната 

процедура; 

 Външен експерт – оценител, член на Комисията за подбор на проекти не 

може да участва в оценка на проектни предложения, ако е участвал в Комисията 

за оценка на Стратегията. 

  4. Необходими документи:  

      4.1. Заявление по образец (Приложение 1);  

      4.2. Автобиография по образец (Приложение 2);  

      4.3. Копие от документ за завършено висше образование;  
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      4.4. Копие на документи, доказващи опита на кандидата в посочените в 

заявлението области на компетентност или в оценяването на проекти по програми 

или оферти по процедури за обществени поръчки. Такива могат да бъдат 

трудови/служебни книжки, длъжностни характеристики, договори или заповеди 

за участие в оценителни комисии за оценка на проектни предложения или в 

оценителни комисии в процедури за възлагане на обществени поръчки, 

удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение, 

референции или друго приложимо. 

      4.5. Копие на документи доказващи наличие на познания и/или 

професионален опит в разработването/оценката на бизнес планове (за 

кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1, 4.2 и 6.4). Такива могат да бъдат 

трудови/служебни книжки, длъжностни характеристики, договори или заповеди 

за участие в оценителни комисии за оценка на проектни предложения, включващи 

бизнес планове, удостоверения/сертификати за професионална квалификация, 

обучение или курсове за изучавани дисциплини, касаещи разработването или 

оценката на бизнес планове  или друго приложимо. 

      4.6. Декларация по образец (Приложение 3);  

ВАЖНО! 

1. Заявлението и придружаващите документи се представят на български 

език; 

2. Документите се представят в оригинал или копия, заверени на всяка 

страница с «Вярно с оригинала» и подпис на кандидата. Кандидатите носят 

отговорност за верността на заявените данни; 

3. Документите следва да позволяват идентификация на 

органицията/институцията, която ги е издала (бланка, подпис, печат); 
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4. Документите с декларативен характер не се зачитат за доказване на 

опита на кандидата; 

5. В случай на приложени документи на чужд език, същите трябва да са 

придружени с официален превод на български език, извършен в съответствие с 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други 

книжа; 

      5. Начин на провеждане на конкурса.  

       Конкурсът се провежда в съответствие с раздел III. „Процедура за подбор, 

списък с одобрени оценители и сключване на договори“ на Вътрешните правила 

за избор на външни експерт – оценители, във връзка с оценка на проектни 

предложения, подадени към СВОМР на сдружение „МИГ Харманли“ за периода 

2014-2020г. Вътрешните правила са публикувани на интернет страницата на 

сдружението -  www.mig-harmanli.org, в секция „Нормативна уредба“. 

6. Срок, място и начин на подаване на документите. 

Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на 

адрес: 6450, гр.Харманли, ул.»Петко Каравелов» 2, сдружение «МИГ Харманли», 

всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в срок до 17.10.2017г. Документи, 

получени след крайния срок на подаване не се разглеждат. За документи, 

изпратени по пощата, важи датата на получаването им в офиса на МИГ, а не 

датата на пощенското клеймо. 

На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: «За участие в 

конкурс за избор на външни експерт – оценители на проектни предложения към 

Стратегията за ВОМР на МИГ Харманли». 

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет 

страницата на «МИГ Харманли»: www.mig-harmanli.org 

http://www.mig-harmanli.org/
http://www.mig-harmanli.org/

