
ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗБОР НА 

ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

НА ПРОЕКТИ

КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА ВОМР НА

СНЦ „МИГ-ЛОМ»

Тези правила са приети с решение № 2 от протокол на УС № 7  от 06.03.2018г. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ 27.03.2018 Г.



Външни оценители могат да 

бъдат: 

 1. Служители в държавната администрация, 

които не заемат длъжност в управляващия

орган; 

 2. Физически лица, избрани след 

провеждане на конкурс, по реда на тези

вътрешни правила;

 3. Лица, избрани в съответствие със Закона 

за обществените поръчки.

 4. Лица от списъка на външните оценители, 

избрани чрез централизиран конкурс от ЦКЗ 

на МС.



РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНКУРСА

 Председателят на УС  издава заповед за провеждане на конкурса за избор на 

външни експерт - оценители на проекти към СВОМР и одобрява поканата с 

определен срок за представяне на документи и образци на документи за 

участие в конкурса. 

 МИГ публикува на интернет страницата на Сдружението: http://www.miglom.org 

одобрената покана за участие.

 Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление и декларации 

по образци, утвърдени от Председателя на УС, както и доказателства за 

притежаваните квалификация и опит, необходими за оценка на проектни

предложения.

 Представените от участниците в конкурса документи се разглеждат на 

заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ .

 Конкурсът преминава през следните етапи:

 1. Проверка по документи за наличието на изискуемите документи и 

съответствие с посочените в обявата изисквания;

 2. Интервю - писмено или устно - ако е изрично посочено в заповедта и 

поканата;

 3.       Изготвяне на списък с одобрените в резултат на проверката лица, които

могат да бъдат включвани като външни експерти – оценители в състава на 

КППП.



ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР 

 1. Интервюто може да бъде провеждано и по електронен път, 

чрез скайп или телефонна връзка, при възможност да бъде

удостоверена самоличността на интервюирания

 2. Допуснатите кандидати се уведомяват за датата, часът, 

мястото и начинът за провеждането на интервюто.

 3.Резултатите от проведеното интервю се документират в 

оценителни листа, подписани от членовете на комисията.

 Председателят на Управителният съвет на МИГ 

УТВЪРЖДАВА Списък с  одобрените кандидати, който се 

публикува на електронната страница на СНЦ „МИГ Лом“. 



СПИСЪКЪТ СЪДЪРЖА НАЙ-МАЛКО 

СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 1. Имената на експерта съгласно документ за 

самоличност; 

 2. Пощенски и електронен адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и др.; 

 3. Придобита образователна степен и специалност; 

 4. Област на професионална компетентност; 

 5. Данни за професионална квалификация, 

допълнителна квалификация, ако има такава, и 

практическия опит, свързан със заявената

професионална компетентност. 



ВЪНШНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ТРЯБВА ДА 

ОТГОВОРАТ НА СЛЕДНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ:

 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.  

 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 по ПРСР 2014 -2020 г.

 Да не заемат длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и ДФЗ, 

Управляващия орган на ОПИК 2014 – 2020 г.,  Управляващия орган на ОПРЧР 

2014 – 2020 г. и Управляващия орган на ОПНОИР 2014 – 2020 г.



Подбор на експерти оценители за 

всяка от 13-те мерки на СВОМР

 Изборът за участие в КППП на лице включено в 

списъка/списъците с експерти-оценители се извършва от 

Председателя на УС на СНЦ „МИГ-ЛОМ“.

 Той назначава комисия, съобразно предмета на 

процедурата и притежаваните от външния оценител

квалификация и професионална компетентност, 

необходими за изпълнение на задачите, които ще им бъдат

възложени със заповедта за назначаване.

 С одобрените оценители от списъка, които предстои да 

бъдат включени в КППП по конкретна процедура за оценка 

на проекти по мярка по СВОМР, се сключва рамков договор. 



Избягване на конфликт на 

интереси

 Когато член на УС на СНЦ МИГ-ЛОМ е кандидат по 

процедура с проектно предложение няма право да участва в 

действия, водещи до потенциален финансов конфликт на 

интереси – не участва в избора на оценители, не участва в 

одобряването на оценителния доклад, не участва в дебати, 

дискусии или действия на Управителния съвет, свързани с 

обявата и процедурата, по която е кандидат с проектно

предложение

 Потенциален финансов конфликт на интереси има тогава, 

когато определено действие на Сдружението, било то 

единично, периодично или постоянно, дава пряко финансово 

предимство на член на управителния съвет, на негов

работодател или клиент или на негов(а) съпруг(а), родител

или дете.



 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


