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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-

АСЕНОВГРАД” 

 

На основание Решение № А – 02 /10.11.2020 г. на УС на Сдружение „Местна инициативна 

група Куклен- Асеновград и Заповед № РД 09/11.11.2020 г. на Председателя на УС , както и 

във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33/19.04.2018 г. и 

допълнително споразумение №РД 50- 33/04.10.2018 г. 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” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., във връзка с необходимостта от наемане на  външни оценители 

за участие в експертна оценка на проектни предложения подадени към МИГ по мерките от 

Стратегията за ВОМР и от ПРСР 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ 

За избор на външни експерти – оценители и помощник-оценители за създаване на база данни 

от оценители на проекти по мерки към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

на МИГ „Куклен-Асеновград” 

 

1. Дейност на външните експерти-оценители 

Външните екперти-оценители извършват проверка за административно съответствие и 

допустимост на проектните предложения, техническа и финансова оценка и класране на 

подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, 

включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград. Външните екперти-

оценители могат да участват в Комисия за избор на проекти като членове, резервни 

членове или помощник-оценители. Помощник-оценителите подпомагат дейността по 

оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за 

назначаване на комисията. Работният език в процеса на оценка на проектните 

предложения е български език. 
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2. Мерки от Стратегията, за които се набират външни експерт-оценители и помощник- 

оценители: 

 

 

Мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
 

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 

6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 

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 информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура 

21 Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство на територията на „МИГ - Куклен - Асеновград”. 

 

Операции  по Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност  2014-2020 

г., 

приоритет 2.2  

„Капацитет за растеж на 

МСП“ 

„Подобряване на производствения капацитет на МСП от 

територията на МИГ Куклен-Асеновград“ 

 

 

3. Общи изисквания към кандидатите за оценители 

 

3.1 Външните експерти-оценители може да са само физически лица.  

3.2 Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, 

корупция, участие в престъпна орагнизация или всякаква друга незаконна дейност, 

накърняваща финансовите интереси на страната и общността;  

3.3 Да не са поставени под запрещение. 
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3.4 Да не са лишени от правото да упражняват професията или дейността си в съответната 

професионална област. 

3.5 Да имат висше образование – завършена образователно – квалификационна степен бакалавър 

или магистър, в някоя от следните области – ”Социални, стопански и правни науки”, „Природни науки, 

математика и информатика, „”Технически науки”, ”Аграрни науки”, „Хуманитарни науки”, съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.  

3.6. Да имат най-малко 3 /три/ години опит в горепосочените професионални области, 

определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП или в оценяването на проекти по 

програми; наличие на познания и/или професионален опит в разработването/оценката на бизнес- 

планове (за кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1 и 6.4 от ПРСР ) или оферти по процедури за 

обществени поръчки и/или опит в оценяването на проекти по различни програми за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

3.7. Да притежават познания, експертен опит, професионални компетенции в областите на 

обхват на мерките, за които кандидатства като експерт-оценител. Най-малко едно участие в 

разработване/управление/оценяване на проект. 

3.8. Да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни 

предложения в изцяло електронна среда. 

4. Специфични изисквания 

 

4.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти. 

 

4.2. 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; 

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

орагнизации - Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за читалищата и др. приложимо 

законодателство. 

 

4.4. Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други 
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инициативи за местно развитие. 

 

4.5 Добро познаване на мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-

Асеновград. 

 

Важно: 

 

За външен експерт-оценител не може да бъде опрделено лице, което: 

 

1. е 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 г. 

 

2. има частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура по 

смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

3. е сързано лице по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на на Закона за 

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

4. е в йерархическа зависимост с останалите членове на комисията. 

5. е член на Управителния съвет на МИГ Куклен-Асеновград или е свързано лице с членове на 

Управителния съвет на МИГ Куклен-Асеновград по смисъла на параграф 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

6. ще участва пряко или косвено в процеса на подготовка или изпълнението на проект в 

рамките на Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград и конкретната процедура.  

7. Външен експерт-оценител, член на КППП не може да участва в оценка на заявления, ако е 

участвал в комисията за оценка на Стратегията 

 

5. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са: 
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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, 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. Такива могат да бъдат трудови/служебни книжки, договори или заповеди за участие в 

оценителни комисии за оценка на проектни предложения или в оценителни комисии в процедури за 

възлагане на обществени поръчки; удостоверения/сертификати за професионална квалификация, 

обучение, референции или друго приложимо. 

 

5.5. Копие от документи, доказващи наличие на познания и/или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове (за кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1, 6.4 от 

ПРСР 2014-2020), Такива могат да бъдат трудови/служебни книжки, договори или заповеди за участие в 

оценителни комисии за оценка на проектни предложения, включващи бизнес-планове, 

удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение или курсове за дисциплини, 

касаещи разработването или оценката на бизнес планове или друго приложимо. 

5.6. Декларация (по образец).  

5.7. Копие от документ за самоличност 

Важно: 

1. Заявлението и придружаващите документи се представят на български език. 

 

2. Документите се представят в оригинал или копия, заверени на всяка страница с гриф 

„Вярно с оригинала” и подпис на кандидата. 

3. Документите с декларативен характер не се зачитат за доказване на опита на кандидата. 

6. Ред на провеждане на конкурса. 

6.1. Подаване на документи: 
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Заявлението за кандидатстване, заедно с копия на придружителните документи, 

подписани от кандидата и заверени с „Вярно с оригинала”, се подава в затворен плик в един 

екземпляр на хартиен носител. 

6.2. Проверка на документите. 

 Проверява се наличието на професионален опит и квалификация, посочени в 

изискванията на настоящата обява. 

6.3. Подбор на външни експерти. 

 

Управителният съвет на МИГ Куклен-Асеновград взима решение за одобрение или 

отпадане на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и документите, приложени 

за доказване на тези изисквания. 

 

6.4. С одобрените външни експерти се подписва граждански договор за участие в конкретна 

процедура за оценка като членове на комисия за избор на проекти съгласно тяхната компетенция и 

професионален опит. 

Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя на 

оценените проектни предложения, съгласно одобрен бюджет на МИГ за съответната година. 

 

Важно: 

Максималният общ размер на брутното възнаграждение, което външен оценител към 

МИГ Куклен- Асеновград може да получи в рамките на 12 месеца за дейността си като такъв е 

30 000 лева. 

6.5. Изборът на външни експерти и включването им в списъка с външни оценители не гарантира 

възлагане на оценки на проектни предложения или участие в Комисия за избор на проекти. 

 

7. Документите се подават по следня  начини: 

 

7.1. На електронен адрес kuklenasenovgrad@hotmail.com  в срок до 05.12.2020 г.  
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В полето “относно” се изписва следния текст: „За участие в процедура за избор на 

външни експерт-оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Куклен- Асеновград”. 

8. Срок за подаване на документи: 23.59 часа на 05.12.2020 год. 

Документи за кандидатстване, получени след обявения срок, няма да бъдат 

разглеждани. Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от 

електронната страница на МИГ 

„Куклен-Асеновград”: www.mig-kuklen-asenovgrad.eu 

 

 

 

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани 

на електронната страница на МИГ Куклен–Асеновград 
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Приложение 1 

ДО 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ  

за   оценка на подадени проектни предложения  

по мерки включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие за 

територията на МИГ-Куклен-Асеновград за периода 2014-2020г. 

 

Аз, долуподписаният/та………………………………………………………  

заявявам желание да участвам в обявената процедура за избор на външни експерти - 

оценители на подадени проектни предложения по следните мерки, включени в Стратегията за 

водено от общностите местно развитие за територията на МИГ – Куклен-Асеновград  

 

(Моля, отбележете с „Х“ в таблицата по долу мярката/мерките, за които кандидатствате) 

№ 

по 

ред 

 

Код на мярката  

от СВОМР 

 

Наименование на мярката от СВОМР 

 

() 

1 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  

2 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  

3 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 

 

4 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
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инфраструктура 

 

 

5 21 Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на територията 

на „МИГ - Куклен - Асеновград”. 

 

 

Запознат/а съм с изискванията, посочени в обявата  и прилагам следните документи: 

1. Автобиография по образец (Приложение 2);  

 

2. Копие от документ/и за завършено висше образование; 

№ Опис на приложенията към т.2 

1  

 

3. Копие на 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. Такива могат да бъдат трудови/служебни книжки,  

договори или заповеди за участие в оценителни комисии за оценка на проектни 

предложения или в оценителни комисии в процедури за възлагане на обществени 

поръчки, удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение, 

референции или друго приложимо; 

 

№ Опис на приложенията към т.3 

1  

  

  

  

 

   4. Копие на документи доказващи наличие на познания и/или професионален опит в 

разработването/оценката на бизнес планове (за кандидатите за оценка на проекти по мерки 4.1, 4.2 и 
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6.4 от ПРСР 2014 – 2020). Такива могат да бъдат трудови/служебни книжки, договори или заповеди 

за участие в оценителни комисии за оценка на проектни предложения, включващи бизнес планове, 

удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение или курсове за изучавани 

дисциплини, касаещи разработването или оценката на бизнес планове  или друго приложимо; 

 

№ Опис на приложенията към т. 4 

1  

 

5. Декларация по образец (Приложение 3). 

 

             …………………….. 

       подпис: 

дата: ……………….. 

гр. ………………….. 
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Приложение 2 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

(външен експерт-оценител)  
 

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена  
Дата на раждане  
Място на раждане  
Националност   
Адрес  
Телефон, факс  
Адрес на електронна поща 
(задължителен) 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

2.1. Вид и степен на завършено висше образование 

Учебно заведение 
[от дата – до дата] 

Образователно- 
квалификационна 

степен 
Специалност 

   
   
   

2.2. Допълнителна квалификация 

Учебно заведение 
[от дата – до дата] 

Курс/ Програма 
Наименование 

Сертификати/Удостовере-
ния 

   
   
   
   
   

 

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ: ........................................................................... 

4. ГОДИНИ НА ЗАЕТОСТ КЪМ ПОСОЧЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: ............................................ 
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5. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

Организация Период Длъжност Основни дейности и отговорности 
    
    
    
    

 

6. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ: ............................................................................................ 

 

7. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ (РЕЛЕВАНТНИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЯВАТА) 

 
.................................................................................................................................................................... 

 

8. УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТИ И ДР. ;  

8.1 Участие в разработване/ управление/ оценка на проектни предложения/  заявления по 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Структурните и 
Кохезионния фонд на ЕС и предприсъединителните  инструменти на ЕС („ФАР”, „ИСПА”, 
„САПАРД”и др.); 

...................................................................................................................................................................... 

8.2 Участие в разработване/ управление/ оценка на проекти/заявления, финансирани от други 
донори;  
 
...................................................................................................................................................................... 

8.3 Участие в разработване/ управление/  разработването,  и/или прилагането, и/или оценката 
на стратегии или други инициативи за местно развитие.  

...................................................................................................................................................................... 

9 ДРУГИ 

 
 
Подпис: ................................................................................................. 
                                 /име и фамилия/      
 
Дата: .............................................. 
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Приложение 3 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Долуподписаният/та …………………………………………………………….............………………, 

ЕГН:……………………………, лична карта № ……………………….., изд. на …….….……........г., 

от……………………….…, адрес: ………...………………....……………………................................., 

тел. ………………….............. 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Съм пълнолетен гражданин според законодателството на страната, от която произхождам; 

2. Не съм поставен/а под запрещение; 

3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; 

4.  Не съм лишен по съответен ред от правото да упражнявам конкретната професия, свързана с 

участието ми в оценителната комисия. 

5. Отговарям на изискванията на чл. 52 ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 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“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

6. Не съм член на колективния управителен орган на “МИГ – Куклен-Асеновград” и не съм 

свързано лице с член на колективния управителен орган на “МИГ – Куклен-Асеновград” по 

смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

7. Съм на разположение да извършвам оценяване на проектни предложения по мерките от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на “МИГ – Куклен-Асеновград”, за които 

кандидатствам, имам готовност да се отзовавам при покана от страна на МИГ Куклен-Асеновград 

за участие в обучение (при необходимост) и оценяване на възложените ми проектни предложения 

обективно и безпристрастно. 
 

Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 чл. 248а, ал. 2 от 

Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи. 

 

Дата: ..........................                      Декларатор:............................................ 

Гр. ..................................                                                  (подпис) 

 


