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Настоящите правила са приети с решение на УС от 25.05.2018 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР
НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите вътрешни правила се урежда организацията на работа на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ (МИГ Брезово, Братя
Даскалови) във връзка с набиране и подбор на външни експерти - оценители, които могат да участват
в комисиите за подбор на проектни предложения (КППП), нар. още оценителни комисии.
Чл. 2. Когато е приложимо процеса по набиране и подбор на външни оценители се провежда
при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и чл. 13 от ПМС 162 от 2016 г..
Чл. 3. (1) Външните експерти – оценители, като 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.
(2) Външните експерти могат да бъдат включени в състава на КППП като членове оценители с
право на глас, резервни членове или помощник-оценители.
(3) Помощник – оценителите могат да бъдат служители на МИГ, или външни експерти оценители, които подпомагат дейността по оценка и чиято дейност се ограничава до етапите на
оценка, определени в заповедта за назначаване на КППП.
Чл. 4. (1) След провеждането на процедурата за набиране и подбор, избраните лица се включват
в Списък с одобрените външни експерти, които могат да бъдат включвани в съставите на КППП
като:
1. редовни членове външни експерти – оценители с право на глас;
2. резервни членове на КППП;
3. помощник-оценители.
(2) Включването на лице в списъка с външни експерти - оценители не гарантира участието му в
КППП.
Раздел ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ
Чл. 5. (1) Кандидатите за външни експерти – оценители следва да отговарят минимум на
следните изисквания:
1. Да са физически лица;
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2. 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 направления1:
 Хуманитарни науки;
 Социални, стопански и правни науки;
 Природни науки, математика и информатика;
 Технически науки;
 Аграрни науки и ветеринарна медицина;
 Здравеопазване и спорт;
 Изкуства.
3. Да притежават най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с
конкретната процедура, или опит в оценяването, разработването или управление на
проекти по програми, или оферти по процедури за обществени поръчки;
4. Да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните
проекти;
5. 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;
6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани;
7. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до
областта на професионалната им компетентност;
8. Да не заемат длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и Държавен фонд
„Земеделие“ (ДФЗ);
9. Да не са членове на колективния върховен и колективния управителен орган на
Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови;
10. 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) 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;
(3) При сформирането на КППП и определянето на външни експерти – оценители и в хода на
оценителния процес по аналогия ще се спазват и ал. 4 – 9 на чл. 16 от ПМС 162 от 2016 г.
(4) В поканата за набиране на външни оценители могат да бъдат включени и допълнителни
изисквания към кандидатите за оценители на проектни предложения като: познания/опит
1

Съгласно ПМС № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления.
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относно разработването/оценката на бизнес планове и др., свързани с необходимата
компетентност за оценка на проектни предложения по конкретни мерки от СВОМР.
Раздел ІІI
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ВЪНШНИ
ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ
Обявяване
Чл.6. (1) Процедурата се обявява със заповед на председателя на управителния съвет на МИГ
Брезово, Братя Даскалови или от упълномощено от него лице.
(2) При необходимост срокът за провеждане на конкурса може да бъде удължаван със заповед
на председателя на Управителният съвет на МИГ или от упълномощено то него лице.
(3) Заповедта и пакета с документи за кандидатстване по ал. 1 се публикуват на електронната
страница на МИГ Брезово, Братя Даскалови на адрес: http://mig.brezovo.bg, както и на други места с
публичен достъп по преценка на МИГ Брезово, Братя Даскалови.
Ред за подаване на документи
Чл. 7. (1) Заинтересованите лица могат да подават необходимите за участие в процедурата
документи по един от следните начини:
1. лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: 4160, гр. Брезово, ул. „Георги
Димитров“ №25, Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“;
2. 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
(2) Когато документите се подават по реда на чл. 7, ал.1, т.1 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“
(3) Всяко постъпило в срок заявление и придружаващите го документи се разглеждат за
установяване на административно съответствие и допустимост на кандидата с обявените изисквания.
Ред за разглеждане на документите
Чл. 8. (1) След изтичане на крайният срок за подаване на документи председателят на УС на
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ или упълномощено от него лице със заповед назначава комисия,
която да разгледа всички постъпили документи за установяване на административно съответствие и
допустимост на кандидатите с обявените в конкурса изисквания.
(2) По своя преценка Комисията по ал. 1 провежда телефонно интервю с кандидатите
преминали успешно проверката за административно съответствие и допустимост.
(3) Комисията по ал. 1 изготвя доклад до председателя на УС на МИГ за одобрение на списък с
успешно преминалите процедурата кандидати.
(4) Списъкът с успешно преминалите процедурата на подбор кандидати се утвърждава със
заповед на председателя на УС на МИГ и се публикува на електроните страници на МИГ Брезово,
Братя Даскалови.
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Раздел ІV
ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 4
Чл. 9. (1) В съответствие с минималните изисквания към реда за оценка на проектни
предложения към стратегията за ВОМР2 утвърдени от Министерски съвет на Република България,
КППП се назначава със заповед на председателя на УС на МИГ.
(2) 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 списъка по чл. 4 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.
Чл. 10. (1) 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.
(2) 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)3, одобрена в
бюджета на МИГ за конкретната година, в която участват в оценителни комисии.
(3) За извършената работа в КППП външният оценител изготвят доклад.
(4) Работата по конкретната процедура се приема с приемо - предавателен протокол, подписан
от договарящите страни.
Чл. 11. 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:
(1) Мерки попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. (финансирани от ЕЗФРСР4):
1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“;
2. Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;
3. Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“;
4. Мярка 7.4. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”;
5. 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”;
(2) Мерки извън обхвата на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. (финансирани от ЕЗФРСР):
1. Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на
местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
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Минималните изисквания са разработени на основание чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 04.07.2016
АСД – административно съответствие и допустимо. ТФО – техническа и финансова оценка.
4
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
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