Eвропейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”
8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Изх. № 27/11.09.2017 г.

ПОКАНА
ЗА
УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ- ОЦЕНИТЕЛИ НА
ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”

На основание Заповед № 8/05.09.2017 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ
СРЕДЕЦ” и във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-192/129.11.2016 г. за
изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие(СВОМР) на
„Местна инициативна група Средец”( „МИГ Средец”), за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие”, СНЦ „МИГ Средец”
обявява конкурс за набиране на външни експерти – оценители на проекти към СВОМР,
по следните мерки от СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ”:
1.Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г.:
1.1 Подмярка 1.1 Професионално обучени и придобиване на умения;
1.2 Подомярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства;
1.3 Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански
продукти;
1.4 Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности;
1.5 Подмярка 7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура;
1.6. Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура;
1.7. Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с подържане и
възстановяване на културното и природното наследство на селата.
2. Мерки, финансирани от ОП РЧР 2014 - 2020 г.:
2.1. Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост,
образование, обучение, социални и здравни услуги;
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2.2. Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги за деца,
младежи, хора с увреждания и хора над 65 г.,
и кани всички заинтересованите лица да участват.
Целта на настоящата покана е да бъдат избрани външни експерти- оценители с
необходимата квалификация и опит, за подбор и оценка на постъпили проекти към
СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ”.
Външните оценители участват в състава на комисиите за избор на проекти (КИП) за
оценка на проектни предложения по мерките от СВОМР на на „МИГ СРЕДЕЦ”.
Членовете на КИП 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, и
изготвяне на оценителен доклад. Външните оценители могат да участва в КИП като
членове, резервни членове.

І . ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Общи изисквания за допустимостта на кандидатите:
 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 комисията за оценка на СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ”.
2. Изисквания относно професионалната компетентност:
 диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен
"бакалавър"или "магистър
 най-малко 3 години опит в професионална област, включена в Списъка на
професионалните области, определени в съответствие с процедурите за
предоставяне на БФП, или в оценяването на проекти по програми или
оферти по процедури за обществени поръчки.
Важно!!!
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.
3. Специфични изисквания към кандидатите :
 Кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1, 4.2., 6.4. за мерките от СВМР
финансини от ПРСР, 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;
 Препоръчително е кандидатите да са извършвали оценка (минимум една
оценка) или да имат познания/опит при работа с Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020 .
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ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за участие в конкурса приложен към поканата (по образец
Приложение №2) в оригинал – в заявлението се посочва мярката/ мерките по
които се кандидатства ;
2. Автобиография на български език( по образец Приложение №3);
3. Декларация от кандидата (по образец Приложение №4) в оригинал;
4. Копие от диплома/и за завършено висше образование ;
5. 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 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 документи;
6. За кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1, 4.2, 6.4 от ПРСР включени в
СВОМР, документи доказващи наличие на познания и/или професионален опит
в разработването/оценката на бизнес планове 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;
7. Документи за доказване опита за работа или извършване на оценка в ИСУН
2020 могат да бъдат: договор/и или заповед/и за участие в оценителни комисии
или сертификат/и от обучения и др. документи доказващи опит за работа в
ИСУН 220;
8. Копие от лична карта.
Важно!!!
 Заявлението и придружаващите го документите се представят на български
език;
 Документите се представят в оригинал или копия, заверени на всяка страница
с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата;
 Документите по т. 5, т. 6 и т. 7 следва да позволяват идентификация на
организацията/институцията, която ги е издала (бланка, подпис, печат);
 Документи с декларативен характер няма да бъдат зачитани за доказване на
опита на кандидата;
 Кандидатите носят отговорност за верността на заявените данни.
 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- заверени с гриф „ Вярно с оригинала” на всяка
страница ;
 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
гриф „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата и да са придружени с
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официален превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИОЦЕНИТЕЛИ
1. Конкурсът се провежда в съответствие с Раздел ІІI, на Вътрешните процедурни
правила за избор на външни експерти- оценители на проекти към СВОМР на „
МИГ Средец”.
2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
 по документи - проверка за съответствие с посочените в настоящата покана
изисквания (проверка за административно съответствие и допустимост на
кандидата);
 интервю(устно), което да провери познанията и компетентността на кандидатите
успешно преминали административната проверка и допустимост относно
оценката на проекти по мерките от СВОМР на „МИГ Средец”.
Важно!!!
 Вътрешните правила са публикувани на интернет страницата на „МИГ
Средец” www.mig-sredets.eu ,секция „МИГ Средец””, подменю „Вътрешни
правила“;
 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;
 Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от проверките, както и за
датата, мястото и начинът за провеждане на интервюто;
 Включването на лице в списъка с външни оценители не гарантира
участието му в КИП. Изборът на външни оценители за конкретна
процедура за прием на проекти по мерките от СВОМР се извършва от
„МИГ Средец” в съответствие с принципите на недискриминация и равни
възможности и съобразно предмета на мярката и процедурата и
притежавания от оценителите опит и квалификация.
ІV. СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА
1. Крайният срок за прием на документи е 17,00 ч. на 02.10.2017 година;
2. Документите могат да бъдат подадени лично или изпратени по пощата с
обратна разписка, по куриер на адрес: п.к. 8300, гр.Средец, ул. „Лиляна
Димитрова” 1, ет.2 „МИГ СРЕДЕЦ”;
3. Пълният комплект документи следва да бъде представен в запечатан
непрозрачен плик в един екземпляр на хартиен носител.На плика следва
да бъде изписано името, адреса на получателя и регистрациония № на
поканата, както и името и адреса на кандидата.
Важно!!!
 За документи, изпратени по пощата важи датата на получаването им в офиса на
„МИГ СРЕДЕЦ”, а не датата на пощенското клеймо;
 Документи, получени след обявения краен срок, както и по начин, различен от
посочения в обявата няма да бъдат разглеждани;
 Всички одобрени след проведената процедура външни експерти ще бъдат
включени в списък от потенциални оценители, като с тях ще бъдат сключени
рамкови договори за периода до юни 2023 година. . Подписването на рамкови
договори с одобрените кандидати за външни експерти - оценители на проекти
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към СВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ" става при общи за всички външни експертиоценители условия и не обвързва по никакъв начин „МИГ СРЕДЕЦ” по
отношение на конкретен обем работа, срокове за наемане и финансови условия.
Всички те са предмет на отделно договаряне между страните при условията на
общото гражданско законодателство
 Списъкът с одобрените външни експерти ще бъде публикуван на интернет
страницата на „МИГ СРЕДЕЦ” – www.mig-sredets.eu .
За допълнителна информация: 0882881358 /0082881359, е- mail: lider_sredets@abv.bg

V . ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Възнагражденията на външните оценители се изчисляват на базата оценен проект и не
могат да надвишават 100,00 лв. за един оценен проект. Посоченото възнаграждение
включва и разходите за осигуровки за сметка на възложителя (когато такива са
дължими).
Размера на възнаграждението не може да надвишава одобрените разходи за
дейността по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” от УО на
ПРСР.
Възнаграждението се одобрява ежегодно в бюджета „МИГ Средец”. В случай, че в
следваща година е одобрено възнаграждение различно от посоченото в обявата,
промяната се одобрява в гражданския договор.
Важно!!!
Максималният общ размер на брутното възнаграждение, което външен оценител
към „МИГ Средец може да получи в рамките на 12 месеца за дейността си като
такъв, е 30 000 лв.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНАТА
1. Вътрешни правила за избор на външни оценители на „МИГ Средец”;
2. Класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с Постановление №125 на МС от 24.06.2002 г. за
утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления;
3. Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите
за предоставяне на БФП.

Димо Найденов
Председател на УС
СНЦ „МИГ Средец”
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