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ОБЯВА:
ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР
НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
На основание чл. 6 ал. 1 от Вътрешните правила за провеждане на процедурата за набиране и подбор
на външни експерти – оценители към СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и
Заповед №2/1.02.2019 г. на председателя на УС, Сдружение МИГ „Брезово, Братя Даскалови“
обявява процедура за набиране и подбор на външни експерти – оценители на проекти към
Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“.

I. Функции и дейност на външните експерти:
Външните експерти могат да бъдат включени в състава на комисия за подбор на проектни
предложения (КППП) като редовни членове оценители с право на глас, резервни членове или
помощник-оценители.
 Външните експерти – оценители с право на глас: редовни или резервни членове на
КППП, участват в оценката на проектни предложения, подадени по процедурите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) към Стратегията за Водено от
общностите местно развитие (СВОМР), изпълнявана на територията на общините Брезово и
Братя Даскалови. Оценката на проектни предложение включва оценка за административно
съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО). Оценките за
АСД и ТФО се извършват чрез ИСУН 2020 (Информационна система за управление и
наблюдение 2020).
 Помощник оценители: външни експерти - оценители, които подпомагат дейността по
оценка и чиято дейност се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за
назначаване на КППП.
Външните експерти, които ще бъдат включени в състава на КППП ще участват в оценката на
проекти по следните мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ:
 Мерки попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. (финансирани от ЕЗФРСР1):
Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“;
Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“;
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Мярка 7.4. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”;
Мярка 7.5. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни
услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и
културни дейности, както и на съответната инфраструктура”;
 Мерки извън обхвата на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. (финансирани от ЕЗФРСР):
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на
местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
II. Изисквания към външните експерти:
2.1. Общи изисквания
 Да са физически лица;
 Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен
"бакалавър" или "магистър" в някои от следните области съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления2:
 Хуманитарни науки;
 Социални, стопански и правни науки;
 Природни науки, математика и информатика;
 Технически науки;
 Аграрни науки и ветеринарна медицина;
 Здравеопазване и спорт;
 Изкуства.
 Да притежават най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната
процедура, или в оценяването, разработването или управление на проекти по програми, или
оферти по процедури за обществени поръчки;
 Да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти;
 Да не са участвали в комисията за оценка на Стратегията за ВОМР на „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“, организирана от Управляващия орган на Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020;
 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 заемат длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и Държавен фонд
„Земеделие“ (ДФЗ);
 Да не са членове на колективния върховен и колективния управителен орган на Сдружение
МИГ Брезово, Братя Даскалови;
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 Да не са свързани лица с членове на колективния управителен орган на Сдружение МИГ
Брезово, Братя Даскалови по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския
закон.
2.2. Специфични изисквания:
 Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство,
приложимо по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Брезово, Братя Даскалови;
 Добро познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на земеделските
стопани, микропредприятия, МСП и др.
 Добро познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на НПО, читалища и др.
представители на НПО сектора.
 Наличието на опит в разработването или управлението или оценяването на проекти и/или
стратегии за местно развитие (в т.ч. по подхода ЛИДЕР) финансирани по линия на ЕС или
други национални или международни донорски организации и институции (най-малко едно
участие в разработването или оценяването или управлението на проекти и/или стратегии за
местно развитие.) ще се смята за предимство;
 Добра компютърна грамотност: MS WORD, EXCEL, INTERNET.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
 Заявление по образец.
 Автобиография по образец;
 Копие от документ за завършено висше образование;
 Копие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или
осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи
професионалния опит);
 Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания
(удостоверения, изпълнени договори за сходни с обявата дейности или референции, заповеди
от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);
 Декларация по образец.
Забележка: Копията на документи трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.
IV. Срокове и начин за подаване на документи:
 Документи на заинтересованите лица да се приемат в офиса на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: 4160, гр. Брезово,
ул. „Георги Димитров“ № 25, ет. 4. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. На плика
следва 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
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
 Заинтересованите лица могат да подават документи и по електронен път на електронната
поща Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ на адрес: migb_bd@abv.bg. Когато
документите се подават по електронен път следва да бъдат сканирани и четливи във формат
.pdf или .jpg
 Срок за прием на документи от 11.02.2019 г. до 17:00 ч. на 28.02.2019 г.
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 Пакетът с документи за кандидатстване, списъци и други съобщения във връзка с
провеждането на процедурата са публикувани на електронната страница на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ на адрес: http://mig.brezovo.bg.
ВАЖНО:
След приключване на процедурата одобрените лица ще бъдат включени в списък с
одобрени външни оценители. Включването на лице в списъка с външни експерти - оценители
не гарантира участието му в КППП!!!
В съответствие с минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към
стратегията за ВОМР утвърдени от Министерски съвет на Република България, КППП се назначава
със заповед на председателя на УС на МИГ.
Външните експерти, включени в заповедта за създаване на КППП в качеството им на външни
експерти – оценители с право на глас и/или резервни членове на КППП и/или помощник – оценители
се избират от посоченият списък въз основа на спецификата на конкретната процедура за оценка на
проекти и притежаваните от тях квалификация и професионална компетентност, необходими за
изпълнение на задачите, които ще им бъдат възложени със заповедта за назначаване.
С външните експерти, които ще бъдат включени като оценители в състава на конкретна КППП,
МИГ ще сключи граждански договор за услуга при спазване на разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и приложимата нормативна база.
Възнагражденията на външните експерти - оценители, включени в състава на КППП, се
определят на базата на единична цена за оценка на проект (оценка за АСД и ТФО) , одобрена в
бюджета на МИГ за конкретната година, в която участват в оценителни комисии.
За извършената работа в КППП външният оценител изготвят доклад.
Работата по конкретната процедура се приема с приемо - предавателен протокол, подписан от
договарящите страни.
В КППП не могат да бъдат включвани външни експерти – оценители, които:
1. Са 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. Имат частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура по
Смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. Са свързани лица по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ;
4. Са в йерархическа зависимост с останалите членове на Комисията;
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