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ОБЯВА 

 

На основание Вътрешни правила за избор на независими външни експерти - оценители за 

извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо 

финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна 

инициативна група Тутракан –Сливо поле “ и Заповед № 4/22.10.2018г. на Председателя 

на УС 

  

Сдружение „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле“ 

обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители 

  

1. Общи изисквания към кандидатите за независими външни експерти-оценители: 

1.1.   Да са физически лица. 

1.2. Да притежават висше образование с образователно - квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“. 

1.3. Външните оценители трябва да притежават диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" и:  

а) най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, 

или  

б) най-малко 3 години опит в оценяването на проекти по програми или  

в) най-малко 3 години опит в оценяването на оферти по процедури за обществени 

поръчки.   

г) предимство е наличие на опит на кандидата в работа в КППП на МИГ по Стратегии за 

местно развитие по ПРСР 207-2013 или ПРСР 2014-2020. 

 

2.Специфични изисквания към кандидатите за независими външни експерти-

оценители: 

 2.1. Добро познаване на подхода ЛИДЕР/ВОМР и Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле “. 

2.2. Добри познания/опит относно разработването на бизнес планове и др., свързани с 

необходимата компетентност за оценка на проекти по конкретни мерки от СВОМР. 
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2.3. Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством 

Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за 

външни експерти-оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща 

участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда. 

 

3. Допълнителни изисквания към кандидатите за независими външни експерти-

оценители: 

3.1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила 

присъда, освен ако са реабилитирани; 

3.2. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до 

областта, съответно областите, на професионалната им компетентност, посочени в 

заявлението; 

3.3. Да не са поставени под запрещение; 

3.4. Да не са участвали в комисия за избор на стратегии по ПРСР 2014 – 2020 г.; 

3.5. Да не заемат длъжност в управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и ДФЗ, 

управляващия орган на ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПОС 2014 – 2020 г.; 

3.6. Да не се намират в ситуация на конфликт на интереси съгласно чл. 57, параграф 2 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и 

за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB, L 298/1 от 26 октомври 

2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за безвъзмездна помощ; 

3.7. Да нямат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 

конкретната процедура; 

3.8. Да не са свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или 

партньор в процедурата. 

 

4. Необходими документи за кандидатстване: 

4.1. Заявление по образец. 

4.2. Автобиография на български език /европейски формат/. 

4.3. Копие от документ за завършено образование. 
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4.4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или 

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

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 

Сдружение „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” http://mig.tutrakan-

slivopole.bg , както и получени на място в офиса на Сдружението на адрес: гр.Тутракан, 

ул. „Трансмариска“ № 10. 

  

5. Начин за подаване на документи: 

 Документите за кандидатстване се подават по следните начини: 

-  в офиса на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” на адрес: 

гр.Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 10, ет. 2 - лично; 

-  получени по пощата или чрез куриер на адрес: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 10, 

ет. 2  

- по електронен път - на електронния адрес на mig_tutrakan.slivopove@abv.bg 

 

6.Начин за провеждане на конкурса: 

6.1. Административна проверка на документите за съответствие с посочените в поканата 

изисквания. 

6.2. Провеждане на писмен тест по всяка от мерките, за която кандидатът е подал 

документи за избор. 

6.3. Изготвяне на списък с одобрените и неодобрените кандидати. 

 

7.Срок за подаване на документи: 

От 12.11.2018 г. до 17:00 ч. на 23.11.2018 г. 
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8. Мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група 

Тутракан – Сливо поле”, за които се набират независими външни експерти-

оценители: 

  

Код на мярката Име на мярката 

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

Мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 

Мярка 4.2 
„Подкрепа за инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Мярка 6.4 
 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неземеделска дейност „ 

Мярка 7.2 

„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура,включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия“ 

Мярка 7.5 
„Подкрепа на публично ползване  в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура „ 

Мярка7.6 
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и  

възстановяване на културното и природното наследство на селата“ 

Мярка /21 

„Съхраняване и популяризиране културно – историческото и 

природно  наследство на територията на МИГ „Тутракан –Сливо 

поле „ 

Мерки, финансирани от ОПОС 2014 – 2020 (ЕФРР) 

Мярка 1 
 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 ,чрез подхода ВОМР“ 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 

Мярка 1 „Капацитет за растеж на МПС” 
 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/

