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УТВЪРЖДАВАМ: 

Председател на УС 

ВЪТРЕШНИ 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. 

Чл.1 Настоящите правила са елемент от механизмите за ефективно и 
прозрачно прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие 
/СВОМР/ на „МИГ Харманли" и уреждат условията и реда за избор на външни 
експерт - оценители, които да участват в Комисиите за подбор на проектни 
предложения (КППП) в отделните етапи за оценка и одобрение на постъпилите 
проектни предложения по мерките от стратегията (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", мярка 
7.6. - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата" и мярка 22 -
„Популяризиране на местните продукти и услуги") на сдружение „МИГ 
Харманли". 

Чл.2 Целта на правилата е да гарантира възможността за определяне на 
висококвалифицирани експерти, притежаващи необходимата квалификация и 
опит по ПРСР чрез отворен и конкурентен процес на подбор и оценка. 

Чл.З Участието на външни експерти в процеса по оценка на проектите, 
подадени по Стратегията за ВОМР на „МИГ Харманли" осигурява обективност, 
публичност и прозрачност. 

Чл.4 Външните експерт - оценители могат да бъдат само физически лица и 
следва да притежават необходимата квалификация и опит. Общите и специфични 
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изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за външни експерт -
оценители са посочени в Обявлението (Приложение № 5). 

Чл.5 Настоящите правила се утвърждават от Председателя на УС на „МИГ 
Харманли". 

II. КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ - ОЦЕНИТЕЛИ 

Чл.6 Подборът на външните експерт - оценители се извършва от създадена 
за целта Комисия за подбор, чиято численост, поименен състав и председател се 
определя със Заповед на Председателя на УС. 

Чл.7 В състава на комисията при необходимост влизат членове на 
Управителния съвет и/или членове на екипа на МИГ. 

Чл.8 Всички членове на комисията подписват декларации за 
безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси с кандидатите 
за външни експерт - оценители на проекти. При установен конфликт на интереси, 
Председателя на УС със Заповед оттегля съответния член на комисията и 
определя на негово място друго лице. 

Чл.9 Решенията в комисията се вземат с обикновено мнозинство. 
Чл.10 Членовете на комисията не получават възнаграждение за своята 

работа. 

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР, СПИСЪК С ОДОБРЕНИ ОЦЕНИТЕЛИ И 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 

Чл.11 Процедурата за подбор на външни експерт - оценители на проекти 
към Стратегията за ВОМР на „МИГ Харманли" включва следните етапи, 
прилагани в описаната последователност: 

1. Публикуване на обява; 
2. Набиране на документи от кандидатите; 
3. Подбор по документи; 
4. Провеждане на интервю (при необходимост); 
5. Изготвяне на протокол от работа на комисията с предложение за 

подписване с одобрените кандидати на рамков договор със срок на 
действие до края на 2020 год. 

6. Обявяване на списъка на одобрените кандидати; 
Чл.12 (1) Съдържанието на обявата включва следните задължителни 

елементи: 

- Наименованието на МИГ; 
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- Кратко описание на целта на обявата; 
- Изисквания към кандидатите - общи и специфични; 
- Необходими документи, които следва да се представят от 

кандидатите; 
- Срок, място и начин на подаване на документите; 

(2) Срокът за представяне на документите не може да бъде по-малък от 7 
работни дни, считано от датата на публикуване на обявата; 

(3) Публикуването на обявата става на интернет-страницата на МИГ 
Харманли (http://www.mig-harmanli.org) и на входа на офиса на МИГ; 

(4) Заедно с публикуването на обявата, на интернет страницата на „МИГ 
Харманли" се публикуват и необходимите документи за кандидатстване -
Заявление за участие (Приложение №1), Автобиография (Приложение №2), 
Декларация за доказване на обстоятелствата от кандидата (Приложения №3). 

Чл.13 (1) Набирането на документи от кандидатите се извършва само в 
срока, начина и мястото, посочени в обявата; 

(2) Всички документи следва да бъдат подадени от кандидатите в запечатан, 
непрозрачен плик или лично в офиса на „МИГ Харманли" на адрес: гр. Харманли, 
ул."Петко Каравелов"2; 

(3) Документите следва да се представят в оригинал или копия, заверени на 
всяка страница „Вярно с оригинала" и подпис на кандидата; 

(4) Документи, получени след обявения краен срок, както и по начин, 
различен от посочения в обявата, не се разглеждат от Комисията. 

(5) За документи, изпратени по пощата, важи датата на получаването им в 
офиса на МИГ, а не датата на пощенското клеймо; 

Чл.14 (1) Подборът по документи на кандидатите се извършва от 
Комисията в срок до 5 работни дни след изтичане на крайния срок за набиране на 
документите. 

(2) Подадените заявления и придружаващи документи за участие в конкурса 
се проверяват за съответствие с посочените в поканата изисквания; 

(3) За резултатите от проверката се попълва контролен лист по образец 
(Приложение № 4); 

(4) При установена, според представените документи непълна или липсваща 
информация, доказваща покриване на поставените изисквания и ключовите 
компетенции на кандидата, същият отпада; 

(5) Кандидатите за външни експерт - оценители, покриващи обявените 
критерии биват одобрени; 

(6) Констатациите на Комисията се отразяват във водения протокол, който 
след приключване проверката се подписва от всички членове на комисията; 
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Чл.15 (1) По преценка на Комисията, ако е необходимо, одобрените 
кандидати могат да бъдат поканени на интервю. 

(2) След провеждане на интервюто по ал.1, Комисията съставя протокол, 
който се подписва от всички членове. 

Чл.16 (1) Комисията за подбор изготвя Списък на одобрените кандидати, 
който се обявява на интернет страницата на „МИГ Харманли" - www.mig-
harmanli.org ; 

Чл.17 (1) Председателят на УС на „МИГ Харманли" на основание 
протоколите от работата на комисията утвърждава предложения Списък на 
одобрените кандидати за външни експерт - оценители. 

(2) Утвърденият от Председателя на УС - Списък на одобрените кандидати 
за външни експерт - оценители на проекти към Стратегията за ВОМР на „МИГ 
Харманли" се публикува на интернет-страницата на „МИГ Харманли" 
(http://www.mig-harmanli.org) до 7 работни дни след датата на неговото 
утвърждаване; 

(3) Списъкът може да се допълва чрез провеждане на нов конкурс след 
публикуването му. 

(4) На основание утвърждаването, изпълнителния директор на „МИГ 
Харманли" уведомява одобрените кандидати на посочения от тях в представените 
документи електронен адрес и посочва сроковете и реда за сключването на 
рамков договор до края на 2020 година. 

(5) Включването на лице в списъка с външни оценители, не гарантира 
участието му в оценителни комисии. Изборът на външни оценители за конкретна 
процедура за предоставяне на БФП, се извършва от МИГ в съответствие с 
принципите на недискриминация и равни възможности и съобразно предмета на 
процедурата и притежавания от оценителите опит и квалификация. 

(6) Външните оценители се избират в Комисията за подбор на проекти с 
оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната мярка от СВОМР, за 
чиято оценка кандидатстват. 

(7) Конкретната работа и позиция по определена процедура за оценка, се 
възлага на външния оценител с подписване на допълнително споразумение 
(анекс) към рамковия договор. 

Чл.18 (1) Възнагражденията на външните оценители се определят на база 
оценен проект или на база единна дневна/часова ставка, съобразно одобрената от 
УО сума и мерна единица в бюджета на МИГ за конкретната година, която се 
прилага при участие в оценителни комисии по всички мерки. Размерът и начина 
на определяне на възнаграждението се посочва в допълнителното споразумение 
към рамковия договор. 
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(2) Максималният общ размер на брутното възнаграждение, което лице 
може да получи в рамките на 12 месеца за дейността си като външен оценител, 
избран чрез конкурс по реда на тези вътрешни правила е 30000лв. 

(3) Всяка година до 15-ти януари, МИГ предоставя информация на УО на 
ПРСР и качва на сайта информация за размера на възнагражденията, получени от 
външните оценители през предходната календарна година за дейността им като 
такива. 

IV. ТЕКУЩО И АРХИВНО СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА 
КАНДИДАТИТЕ 

Чл.19 Цялата документация по провеждане на посочената по - горе 
процедура се съхранява в офиса на „МИГ Харманли" - гр. Харманли, ул."Петко 
Каравелов"2. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тези Вътрешни правила са разработени при спазване на разпоредбите 
на Постановление 162/05.07.2016г. за определяне на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. и 
Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 
Стратегията за ВОМР, разработени по реда на чл.41, ал.2 от Постановление 
161/04.07.2016г. 

§ 2. Подписването с одобрените кандидати за външни експерт - оценители 
на подадени проекти към Стратегията за ВОМР на „МИГ Харманли" на рамкови 
договори със срок на действие до края на 2020 година става при общи за всички 
външни експерт - оценители условия и не обвързва по никакъв начин „МИГ 
Харманли" по отношение на конкретен обем работа, срокове за наемане и 
финансови условия. Всички те са предмет на отделно договаряне между страните, 
при условията на общото гражданско законодателство, Наредба № 22 от 
14.12.2015 година и в съответствие стратегията за ВОМР на „МИГ Харманли". 

§ 3. Настоящите вътрешни правила са приети с Решение 288 на заседание на 
УС, проведено на 25.09.2017г. 
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