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О Б Я В А 
 

ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА 

НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” 

 

На основание Решение от 19.07.2018г. на Управителния съвет на Сдружение МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО 

КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” и във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими 

външни оценители, които да бъдат включвани в извършване на техническа оценка на проектни 

предложения подадени към МИГ по мерките от стратегията за ВОМР:  4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 6.4, 7.2, 7.5, 

19.05, 3.9, 1.7 и 2.1 

 

СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ 

 

1. Общи и специфични изисквания към кандидатите за външни оценители: 

1.1. Общи изисквания: 

      1.1.1. Да са физически или юридически лица. В случай, че кандидатът е юридическо лице, същият 

следва да осигури най-малко един експерт, който да отговаря на изискванията в настоящата покана. 

      1.1.2. Външните оценители трябва да притежават диплома за висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" и най-малко 3 години опит в професионална 

област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по 

процедури за обществени поръчки.   

     1.1.3. Лицата следва да отговарят най-малко на следните изисквания: 

� да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен 

ако са реабилитирани; 

� да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта 

на професионалната им компетентност; 

� да не са поставени под запрещение; 

� да не са участвали в комисия за избор на стратегии за ВОМР по ПРСР 2014 -2020 г. 

� да не заемат длъжност в управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ, управляващия орган 

на ОПНОИР 2014 – 2020 г. и управляващия орган на ОПРЧР 2014 – 2020 г., в случай, че са заявили 

участие в конкурса за избор на външни оценители на проекти по мерки от СВОМР, финансирани 

от съответната програма. 

1.2. Специфични изисквания към кандидатите: 

1.2.1. Познаване на нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и допустимостта на разходите по ПРСР 2014–2020, ОПНОИР 2014–2020 г. и ОПРЧР 
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2014–2020 г.,  Подхода ЛИДЕР/ВОМР и Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

„ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”. 

1.2.2. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на предприятията – Наредба 

№ 3 за регистрация на земеделски производители, Закон за кооперациите, Търговски закон, Закон за 

малките и средни предприятия, Закон за счетоводството и др. приложимо законодателство; 

1.2.3. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на нестопанските 

организации - Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за читалищата и др. приложимо 

законодателство. 

1.2.4. Опит в разработването и/или управлението и/или оценката на проекти, финансирани по 

различни програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

2. Необходими документи: 
2.1. Заявление по образец; 

2.2. Автобиография по образец; 

2.3. Копие от документ за завършено висше образование; 

2.4. Копие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или 

осигурителна книжка, граждански договор/и или друг документ/и удостоверяващи професионалния 

опит); 

2.5. Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания 

(удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от 

участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер); 

2.6. Декларации (по образец); 

3. Начин на провеждане на конкурса. 

3.1.Първи етап: Проверка на документи за съответствие с посочените в поканата изисквания; 

3.2. Втори етап: Изготвяне на списък с одобрените в резултат на проверката лица, които могат да 

бъдат включвани като външни експерти – оценители в състава на КППП; 

3.3. Трети етап: С одобрените експерт-оценители се сключва рамков договор със срок на 

действие до края на 2020г. За всяка оценявана партида подадени заявления за кандидатстване експерт -

оценителите подписват декларация за липса на конфликт на интереси.; 

3.4. Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя на 

оценените проектни предложения (заявления), съгласно одобрен бюджет на МИГ за съответната година. 

4. Начин за подаване на документи. 

Документи се подават по един от следните начини: 

4.1. Лично на адрес гр.Главиница, ул.„Дунав“ № 13а, в офиса на МИГ. 

4.2. По поща/куриер на адрес гр.Главиница, ул.„Дунав“ № 13а, в офиса на МИГ 

5. Срок за подаване на документи:    17:00 ч. на 07.08.2018г. 

 

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от електронната страница на МИГ 
„ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”: www.mig.glavinitsa.org, както и получен на място в 
офиса на МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”. 


