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ПОКАНА  

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ 

НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР НА СНЦ МИГ – ЛОМ 

 

 

Във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие № РД 50 – 40/24.04.2018 по подмярка „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.със Заповед № 

3/02.05.2018 на Председателя на КУО на МИГ ЛОМ,  и на основание чл. 22 т.11 от 

Устава на МИГ-ЛОМ и чл.8, ал.1 от Вътрешните правила за избор на външни 

оценители на МИГ ЛОМ и Минималните изисквания към реда за оценка на проекти, 

разработени по реда на чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 4 юли 2016 г. от ЦКЗ на МС,  

СНЦ „МИГ - ЛОМ” кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор 

на външни експерт-оценители. 

 

1. Дейност на външните оценители 

 

Външните оценители участват в състава на комисиите за подбор на проектни 

предложения (КППП) за оценка на проектни предложения/заявления, по мерките от 

СВОМР на МИГ ЛОМ. Членовете на КППП участват в дейността по оценка и 

класиране на проектните предложения в процедурите за прием на проекти на МИГ, в 

т.ч.: проверка за административно съответствие и допустимост, техническа и 

финансова оценка, класиране на проектните предложения и изготвяне на оценителен 

доклад. Оценката се провежда в ИСУН. Външните оценители могат да участва в 

КППП като членове, резервни членове или помощник-оценители. Помощник-

оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до 

етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията. Работният 

език в процеса на оценка е български език. 

2. Изисквания, на които трябва да отговарят външните оценители: 

Изисквания omнocнo npoфecuoнaлнama кoмnemeнmнocm: 
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1) Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“; 

2) Най-малко 3 години опит в професионална област, включена в Списъка на 

професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне 

на БФП (приложен към поканата), или в оценяването на проекти по програми или 

оферти по процедури за обществени поръчки. 

Когато изискването се доказва с опит в оценяването на проекти по програми или 

оферти по процедури за обществени поръчки, е необходимо кандидатът да е участвал в 

минимум една оценка на проект или оферти за обществени поръчки. 

 

 

Допълнително изискване 

3) Кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1, 4.2., 6.4.1. от ПРСР, включени в 

СВОМР, да имат познания и/или професионален опит относно 

разработването/оценката на бизнес планове. Познанията се доказват чрез придобита 

квалификация или участие в курсове/обучения/изучавани дисциплини или др. подобни 

в посочената област. Ако съответствието с изискването се доказва с наличие на 

професионален опит, е необходимо кандидатът да е участвал в минимум една 

разработка или оценка на бизнес план. 

4) Външните експерти – оценители, включени в състава на конкретна оценителна 

комисия са задължени да познават Насоките за кандидатстване по процедурата, вкл. 

ред за оценка на  проектни предложения и вътрешните правила за работа на 

оценителната комисия, както и да ги спазват, да участват при провеждане на 

въвеждащо обучение за запознаване с начина на оценка на проектните предложения в 

Информационната система за управление и наблюдение - ИСУН 2020 и присъствени 

заседания на КИПП (ако е приложимо). 

 

Общи изисквания за допустимостта на кандидатите: 

 

1) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила 

присъда; за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга 

незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната, и общността; да не 

са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 параграф 2 от Регламент (ЕО Евратом) 

№ 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности, 

освен ако са реабилитирани; 

2) да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се 

отнася до областта на професионалната им компетентност; 
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3) да не са поставени под запрещение. 

4) да не са участвали в комисията за оценка на стратегията за ВОМР на МИГ 

ЛОМ. 

5) да не са членове на колективния управителен орган на МИГ - ЛОМ и  да не 

са свързани  лица с членове на колективния управителен орган на МИГ - ЛОМ  по 

смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

3. Пакет документи за кандидатстване за участие в конкурса 

3.1. Заявление за участие в конкурса – по образец, приложен към поканата. В 

заявлението се посочва мярката/мерките от СВОМР, по които се кандидатства за 

оценка на проекти; 

3.2. Декларация за доказване на обстоятелства – по образец, приложен към 

поканата.  

3.3. Копие от диплома/дипломи за завършено висше образование; 

3.4. 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 по процедури за 

възлагане на обществени поръчки и/или други еквивалентни документи. 

3.5. Допълнително – за кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1, 4.2., 6.4.   

от ПРСР: документи доказващи наличие на познания и/или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове. 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, документи за 

придобита квалификация/преминати обучения, курсове или изучавани дисциплини, 

касаещи разработването или оценката на бизнес план, или други еквивалентни 

документи. 

ВАЖНО: 

1) Документите по т. 3.4. и т. 3.5. следва да позволяват идентификация на 

организацията/институцията, която ги е издала (бланка, подпис, печат). 

2) Документи с декларативен характер няма да бъдат зачитани за доказване на 

опита на кандидата. 

3) Заявлението и придружаващите го документите се представят на български език. 

4) Документите се представят в оригинал или копия, заверени на всяка страница с 

думите „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата; 
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5) Кандидатите носят отговорност за верността на заявените данни. 

6) В случай че диплома за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация, документи за степен на образование или 

професионална квалификация са издадени от други държави, кандидатът трябва 

да представи копие от съответния документ и от документ за признаването му на 

територията на Република България, издаден в съответствие с Наредбата за 

държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и 

завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с 

Постановление № 168 на Министерския съвет от 14.08.2000 г. – заверени на 

всяка страница с думите „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата. 

7) Ако към заявлението са приложени документи, които са на чужд език, същите 

трябва да са представени в оригинал или копия, заверени на всяка страница с 

думите „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата и да са придружени с 

официален превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за 

легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с 

Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. 

 

 

4. Ред за провеждане на конкурса: 

 

4.1. Конкурсът се провежда в съответствие с Раздел ІІI „Ред за провеждане на 

конкурса”, на Вътрешните правила за избор на външни оценители на МИГ 

ЛОМ на адрес: http://miglom.org. 

1) Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление за участие. 

Всяко постъпило в срок заявление се разглежда за установяване на 

съответствието на кандидата с обявените изисквания; 

2) За всяко заявление се попълва лист за проверка на съответствието на 

кандидата с обявените изисквания. 

4.2. Конкурсът ще се проведе на следните етапи: 

1) Проверка по документи за наличието на изискуемите документи и 
съответствие с посочените в обявата изисквания; 

2) Интервю – писмено и/или устно чрез Skype, Facebook, 

3) Подбор на външни експерти - Комисия, съставена от членове на Колективния 

управителен орган  и членове на екипа на СНЦ „МИГ ЛОМ” взема решение за 
одобрение или неодобрение на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и 

документите, приложени в потвърждение на тези изисквания. 
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ВАЖНО: Включването на лице в списъка с външни оценители не гарантира участието 

му в КППП. Изборът на външни оценители за конкретна процедура за прием на 

проекти по мерките от СВОМР се извършва от МИГ ЛОМ в съответствие с принципите 

на недискриминация и равни възможности и съобразно предмета на мярката и 

процедурата и притежавания от оценителите опит и квалификация. 
 

5. Срок за подаване на заявленията: 

За заявленията подавани на хартиен носител: 21 май 2018 г. до края на работния 

ден – 17:00 ч. 

За заявления, подадени по електронен път, крайният срок е 24.00 ч. на 21 май 

2018 г. 

6. Начин на подаване на заявленията 

Заявленията за участие в конкурса могат да се подават по един от следните начини: 

 лично, чрез куриер или по пощата на адрес: Сдружение „Местна 

инициативна група –Лом“,гр.Лом,  ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2      

 по електронен път – на електронен адрес:  office@miglom.org 
 

7. Възнаграждение 

Възнагражденията на външните оценители се изчисляват на базата оценен проект 

и не могат да надвишават одобрените разходи за дейността по подмярка 19.4. „Текущи 

разходи и популяризиране на СВОМР” от УО на ПРСР на МИГ-ЛОМ.,като цената, 

посочена в бюджета за 2018 г., включва и разходите за осигуровки за сметка на 

възложителя (когато такива са дължими). 

Цената се одобрява ежегодно в бюджета МИГ ЛОМ. В случай, че в следваща 

година е одобрена цена, различна от настоящата, страните постигат допълнително 

споразумение относно възнаграждението или сключения договор (ако е подписан 

такъв) се прекратява. 

ВАЖНО: Максималният общ размер на брутното възнаграждение, което външен 

оценител към МИГ ЛОМ може да получи в рамките на 12 месеца за дейността си като 

такъв, е 30 000 лв. 

 8.  Допълнителни документи, приложения към поканата: 

8.1. Вътрешни процедурни правила  за избор на външни експерти- 

оценители на МИГ ЛОМ; 

8.2. Класификатор на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за 

mailto:office@miglom.org
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утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и 
професионалните направления; 

8.3. Списък на професионалните области, определени в съответствие с 

процедурите за предоставяне на БФП; 

8.4. Образец на контролен лист за проверка на съответствието на 

кандидатите в конкурса с обявените изисквания. 
 

/П/ 

 

 


