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На основание Решение по протокол от 04.09.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 

Долни чифлик и Бяла” и Заповед № 2/10.09.2018г. на Председателя на УС, във връзка с 

необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители, 

за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за извършване 

проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и 

финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения с цел последващо 

финансиране по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла“, съгласно споразумение РД 50-44 / 

30.04.2018г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено 

от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

СНЦ „МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 

НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ 

   

1. Основни изисквания към кандидатите за външни експерти-оценители:  

1.1. Да са физически лица; 

1.2. Да имат висше образование („бакалавър“ или „магистър“); 

1.3. Да имат най-малко 3 (три) години опит в съответната професионална област (в 

сферата на завършеното от кандидата висше образование), и/или опит в оценяването на 

проекти по различни програми; 

1.4. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за 

измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна 

дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; 

1.5. Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово 

или служебно правоотношение със СНЦ „Долни чифлик и Бяла“, Държавен фонд 

„Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите. 

2. Допълнителни изисквания и предимства при избора на външни експерти - 

оценители:  

2.1. Външните експерти - оценители трябва добре да познават подхода ЛИДЕР/ВОМР и 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“; 
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2.2. Външните експерти - оценители трябва да имат добри познания относно 

нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

и допустимостта на разходите на проектите, финансирани по Европейски земеделски 

фона за развитие на селските райони, Европейски социален фонд и Европейски фонд за 

регионално развитие; 

2.3. Външните оценители трябва да имат добри умения при работа с Информационната 

система за управление и наблюдение на средства (ИСУН), програмите Word и Excel; 

2.4. Външните експерти - оценители трябва да имат добри познания на нормативната 

уредба по отношение: Наредба №3 за регистрация на земеделските производители, Закон 

за кооперациите, Търговски закон, Закон за малки и средни предприятия, Закон за 

счетоводството, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за читалищата и 

други приложими; 

2.5. Външните експерти - оценители следва да имат способност да анализират и 

систематизират информация, да обобщават и представят резултатите прегледно и 

разбираемо. 

3. Външните експерти - оценители, включени в състава на конкретна оценителна 

комисия по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

СВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, не може да: 

3.1. са в конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за 

предоставяне на финансова помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012; 

3.2. имат частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура 

по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

3.3. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата; 

3.4. са в йерархическа зависимост с председателя, заместник-председателя, секретаря или 

друг член на комисията; 

3.5. са лица по чл. 21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси; 

3.6. са участвали в комисията за оценка на Стратегията на СНЦ „МИГ Долни чифлик и 

Бяла“; 

3.7. участват пряко или косвено в процеса на подготовката и изпълнението на проект в 

рамките на стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и конкретната 

процедура. 
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4. Необходими документи за кандидатстване:  

4.1. Заявление по образец; 

4.2. Автобиография на български език по образец; 

4.3. Копие от документ за завършено висше образование; 

4.4. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или 

осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ 

професионалния опит); 

4.5. 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 с подобен 

характер); 

4.6. Декларации (по образец). 

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от електронната страница на 

СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла“ - www.mig-db.org , 

 5. Начин за подаване на документи. 

Документите за кандидатстване се подават лично, по пощата или чрез куриер в офиса 

на СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла“ на адрес: 9101, гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ 

№14 (площад „Европа“). 

6. Начин на провеждане на конкурса.  

6.1. Проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, 

съгласно посочените изисквания; 

6.2. Интервю с кандидатите; 

6.3. Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати. 

7. Срок за подаване на документи:  

До 17:00 ч. на 12.10.2018 г. 

8. Мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла“,  за 

които се набират независими външни експерти – оценители: 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 
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7.2 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура  

7.5 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура  

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент 

(EC) № 1305 / 2013 (финансирани от ЕЗФРСР) 

1305 / 7.7 

Развитие на териториалната идентичност и маркетинг на дестинацията 

Долни чифлик и Бяла - Мярка съответстваща на  Регламент (ЕС) 1305 / 

2013 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 

Мярка 1 
Нови работни места на територията на територията на МИГ „ Долни 

чифлик и Бяла“ 

Мярка 2 Добри и безопасни условия на труд  

Мярка 3 Подкрепа за предприемачество 

Мярка 4  Развитие на социалното предприемачество 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 

  Мярка 1 Подкрепа за разработване  на иновации от стартиращи предприятията  

Мярка 2 Подобряване на производствения  капацитет в МСП 

 

Образци за попълване: 

 Заявление за кандидатстване; 

 Автобиография; 

 Декларация по чл.3, ал 2, т.6 от вътр. правила; 

 Декларация лични данни; 

 

Документи за информация: 

 Класификатор на областите на висше образование; 

 Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители; 

За допълнителна информация: инж. Коста Стоянов - Изпълнителен директор, тел: 

0889200102 
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Документи 

 Обява за избор на оценители  

 Заповед  

 Заявление  

 CV външен оценител  

 Декларация лични данни  

 Декларация по чл.3, ал 2, т.6 от вътр. правила  

 ВП оценители  

 Класификатор на областите на висше образование  

 


