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О Б Я В А 

ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 

НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТСТВАЩИ 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА   „МИГ 

БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” 

 

На основание Заповед № 023/28.11.2012 на Изпълнителния директор на Сдружение МИГ 

„БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ” и във връзка с необходимостта от създаване на база данни с 

независими външни оценители, които да бъдат включвани в извършване на техническа оценка на 

проектни предложения подадени към МИГ по мерките от ос 1 и ос 3 от ПРСР,  мерки  121,122, 

123, 311, 312,313, 321, 322 

 

СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” 

 

ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ 

ОЦЕНИТЕЛИ 

 

1. Общи и специфични изисквания към кандидатите за външни оценители: 

1.1. Общи изисквания: 

      1.1.1. Да са физически лица. 

1.1.2. 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;  

1.1.3. 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; 

1.1.4. Да не живеят (по настоящ или постоянен адрес) и да не работят (по трудово или 

служебно правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на 

МИГ „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ”. 

1.1.5. Образование – висше (минимум бакалавърска степен) в някои от следните области: 

социални, стопански и правни науки, технически науки, земеделие и животновъдство, 

преработка и производство на храни; градоустройство и архитектура, управление на горите; 

хуманитарни и природни науки; 

1.1.6. Изисквания за трудов стаж и професионален опит: минимум 3 години опит в 

съответната професионална област /в сферата на завършеното от кандидата висше 

образование/, и/или опит в оценяването на проекти по различни програми за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и/или опит в провеждането и/или оценката на тръжни 

процедури по реда на ЗОП/НВМОП/ ПМС № 55; 
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1.1.7. Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово 

или служебно правоотношение с МИГ „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ”, Разплащателна 

агенция и Министерство на земеделието и храните; 

1.1.8. Последните 3/три/ месеца, да не са били на трудово или служебно правоотношение 

с МИГ „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ”, РА и МЗХ. 

1.1.9. Да не са лица по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси; 

1.1.10. Да не са участвали в подготовка на проектни предложения по обявени, но 

неприключили процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по СМР на МИГ 

„БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ”. 

1.1.11. Да не са участвали в подготовка на проектни предложения по настоящи 

процедури по СМР на МИГ „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”. 

1.2. Специфични изисквания към кандидатите: 

1.2.1. Познаване на целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони 

2007 – 2013, Подхода „ЛИДЕР“ и Стратегията за местно развитие на МИГ „БРЕЗОВО, 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”; 

1.2.2. Познаване на земеделието, животновъдството, бизнес средата, налични и 

потенциални проблеми, пречки и възможности за развитие на земеделските производители и 

българските предприятия; 

1.2.3. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на предприятията – 

Наредба №3 за регистрация на земеделски производители. Закон за кооперациите, Търговски 

закон, Закон за малките и средни предприятия, Закон за счетоводството и др. приложимо 

законодателство; 

1.2.4. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на нестопанските 

организации - Закона за юридическите лица с нестопанска цел и др. приложимо 

законодателство. 

1.2.5. Познаване на проблемите и възможностите за развитието на селските райони. 

1.2.6. Познаване на нормативната база в областта на обществените поръчки /ЗОП, 

НВМОП, ПМС 55/ 

1.2.7. Опит в разработването, управлението и оценката на проекти финансирани по 

различни програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в това число ПРСР 

2007 – 2013 г.; 

1.2.8. Познаване на нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и допустимостта на разходите по Програмата за развитие на селските 

райони 2007 – 2013, Подхода ЛИДЕР и Стратегията за местно развитие на МИГ „БРЕЗОВО, 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”. 

2. Допълнителни изисквания носещи предимство.  

2.1. При разглеждане на при разглеждане на кандидатурите с предимство ще се 

ползват лицата, отговарящи на минимум две от следните условия: 

 Опит в областта на земеделието, животновъдството, преработката и производството 

на земеделски и горски продукти /кандидатите следва да посочат информация за 

подобен опит в автобиографията/; 
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 Познаване на националната и европейска политика в областта на земеделието и 

храните; 

 Познаване на последните тенденции в развитието на политиките и законодателството 

към малките и средни предприятия на национално, регионално и европейско ниво; 

 Професионален опит в областта на микро кредитирането и стартиране на собствен 

бизнес; 

 Познаване на Закона за устройство на територията и свързаната подзаконова 

нормативна база; 

 Познаване на законодателството и нормативната уредба в областта на биологичното 

производство, патентното право, регистрацията на търговски марки и покриване на 

международно признати стандарти;  

 Познаване на проблемите в предоставяне на социални и образователни услуги за 

населението на територията на МИГ и страната; 

 Познаване на културно – историческото наследство на територията на МИГ 

„БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”; 

 Опит в проекти свързани с ремонт, реконструкция и строителство на сгради;   

 Познаване на нормативната база за провеждане на тръжни процедури за избор на 

външни изпълнители – Закона за обществени поръчки, НВМОП, ПМС 55; 
3. Недопустими кандидати. 
3.1. Не се допускат до участие лица, които: 

 Се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за 
предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент 
(ЕО, ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности; 

 Има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат 
по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
(ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.); 

 Не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси, 

 Е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от 
съответната комисия като съпрузи или лица, които се намират във фактическо 
съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, 
и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и 
юридически лица, с които лицето, се намира в икономически или политически 
зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и 
обективност; 

 Участва в управление на дружество в управлението на което, участва и кандидат за 
подпомагане или друг член на комисията. 

 Е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията. 
5. Необходими документи: 

5.1. Заявление по образец. 
5.2. Автобиография на български език по образец; 
5.3. Копие от документ за завършено висше образование; 
5.4. Копие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или 

осигурителна книжка, граждански договор/и или друг документ/и удостоверяващи 
професионалния опит): 
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5.5. 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 от 
подобен характер); 

5.6. Декларация (по образец) 
5.7. Копие от документ за самоличност. 

6. Начин на провеждане на конкурса. 
6.1. Първи етап: административна проверка по документи за наличие на необходимия 

професионален опит и квалификация в съответствие с посочените изисквания в обявата. 
6.2. Втори етап: интервю. Кандидатите преминали успешно първият етап се явяват на 

интервю пред УС на МИГ. 
6.3. С одобрените експерт-оценители се сключва рамков договор със срок на действие 

до края на 2013 г. За всяка партида подадени заявления за кандидатстване експерт-
оценителите подписват декларация за липса на конфликт на интереси. 

6.4. Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя на 
оценените проектни предложения (заявления), по 145 лв. на проектно предложение. 
7. Начин за подаване на документи. 
Документи се подават по един от следните начини: 

7.1. Лично на адрес гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“ № 25, ет. 4 в офиса на МИГ. 
7.2. По поща/куриер на адрес гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“ № 25, ет. 4 в офиса 

на МИГ„БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”. 
7.3. На първия етап от оценката, кандидатите имат възможност да представят своите 

документи под формата на сканирани електронни копия на електронната поща на МИГ 
„БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“: migb_bd@abv.bg . Кандидатите, допуснати до втория 
етап /интервю/ следва да депозират своите документи на хартия до деня на провеждане на 
интервюто по един от начините посочени в т. 7.1. и 7.2.  
8. Срок за подаване на документи: 16:00 ч. на 11.12.2012 г. 
 
Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от: 
 
1. Електронната страница на МИГ„БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”: http://mig.brezovo.bg  
2. Електронната страница на Община Брезово:  http://www.brezovo.bg  
3. Електронната страница на Община Братя Даскалови: http://www.bratia-daskalovi.com  
4. Както и на място в офиса на МИГ „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” 
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