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ПРАВИЛА 

 

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ  НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ 

 
Утвърдени  с Решение на Управителния съвет на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ от 26.07.2012 г.

 



Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С тези правила се урежда процедурата за избор на външни експерти - 

оценители, които да участват в комисиите за избор на проекти и да извършват 

техническа оценка на постъпилите проектни заявления за получаване на финансова 

помощ по мерките, включени в Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ. 

 

 

Раздел II. ПОДГОТВЯНЕ НА ОБЯВИ 

Чл. 2. (1) Екипът на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ изготвя документация за 

набиране на външни експерти - оценители за оценка на проектни заявления по 

мерките, включени в Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ. 

(2) Председателят на управителния съвет издава заповед за стартиране на 

процедура за набиране на външни експерти - оценители на проекти към Стратегията 

и за публикуване на обява за провеждане на конкурс. Обявата трябва да съдържа 

информация за изискванията към кандидатите, условията, сроковете и начина на 

кандидатстване. 

Чл. 3. На интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ се публикува 

обявата и комплекта документи за кандидатстване. 

Раздел III 

ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ  

 

Кандидатстване и регистрация 

Чл. 4. (1) Документите за кандидатстване се приемат в офиса на МИГ ТЕРВЕЛ - 

КРУШАРИ в затворен плик, на адрес: 

Гр. Тервел 9450,  ул.”Цар Калоян” № 11   

лично, по пощата или чрез куриер в рамките на обявения срок за прием. Документи, 

получени след крайния срок не се разглеждат. 

(2) Документите се подават в един оригинал на хартиен носител и едно електронно 

копие на СD. 

(3) Кандидатите прилагат заверени от него копия на документи , удостоверяващи 

съответствието им с изискванията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ за избор на външни 

експерти – оценители на проектни предложения.   

(4) На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: "За участие в процедура 

избор на външни експерти - оценители на проектни заявления към Стратегията 

наМИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ" – Мярка ХХХ. 

(5) Отговорност за приемането и съхранението на документите носи Изпълнителният 

директор. 

(6) Постъпилите документи се регистрират в Регистър на получени документи за 

избор на външни експерти-оценители.  

(7) Едно лице може да кандидатства за експерт - оценител на проекти за една или 

повече мерки от Стратегията. 



Процедура по подбор на експертите 

Чл. 5. (1) Процедурата по подбор на експерти - оценители се изпълнява от назначена 

със заповед на Председателя на УС Комисия за избор. Конкурсът преминава през 

следните етапи: 

ЕТАП 1: Изготвяне на предварителен списък по документи за всяка от мерките 

на Стратегията; 

ЕТАП 2: Провеждане на писмен тест по всяка от мерките, за която кандидатът е 

подал документи за избор; 

ЕТАП 3: Определяне на окончателен списък на експертите по резултатите от 

теста. 

 

(2) Първият етап от процедурата включва следните стъпки: 

1. Проверка за административно съответствие; 

2. Проверка по документи за съответствие с изискванията за допустимост на 

кандидатите. Изискванията към експертите - оценители следва да са 

посочени в обявлението, заедно с начините на доказване изпълнението на 

съответното изискване. 

3. Кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, се включват в 

„предварителен списък по документи”. 

 (3) Вторият етап от процедурата включва подготовка и провеждане на писмен тест за 

кандидатите, включени в „предварителен списък по документи”. Всички кандидати се 

насочват посредством обявлението към необходимостта да се запознаят с насоките за 

кандидатстване по мерките в СМР. Писменият тест се разработва от екипа на МИГ във 

вариант  за всяка от мерките  и се предлага на кандидатите за решаване. Всеки вариант 

на теста може да получи максимална оценка от 100 точки. Кандидати получили по-

малко от 50 точки отпадат от участието си в класирането. 

 (4) Третият етап на процедурата включва изготвяне на окончателен списък на 

експертите, които са преминали успешно ЕТАП 1 и ЕТАП 2. Председателят на 

Комисията внася окончателния списък на експерти – оценители за утвърждаване на 

заседание на УС на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ. УС взема окончателно решение за 

състава от външни експерти, които да участват в Комисиите за избор на проекти и да 

работят като оценители на проекти по Мерки към СМР. Решението се вписва в 

протокола на УС. 

(5) На интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ се публикува  

предварителния списък по документи и списъка от одобрени експерти - оценители. 

Изисквания към експертите - оценители 

Чл. 7.   (1) При  подбора на експертите  се  вземат  под  внимание  изпълнението  

на два типа изисквания към кандидатите: 

• Общи изисквания 

• Специфични изисквания, свързани с конкретен опит по мярката/ мерките, за 

които ще бъдат експерти - оценители 

(2) Кандидатите за експерти могат да бъдат само физически лица, отговарящи на 

изискванията, посочени в обявлението. 

 



 

Участие на експертите  - оценители в комисии за избор 

Чл. 8. (1) УС на МИГ делегира на Комисии за избор на проекти правомощия по оценка 

на проектните предложения, които да се финансират по Стратегията за местно 

развитие. УС одобрява състав на комисия за избор на  проектните предложения за всяка 

оценителна сесия, като съобразява експертизата на членовете на комисията с естеството 

на постъпилите за разглеждане заявления.  

(2) Членове на комисиите за избор на проекти към МИГ се избират измежду членовете 

на управителния орган на МИГ и експерти от одобрения списък с външни оценители.  

(3) Изп. директор на МИГ подготвя предложение на състава от експерти, които да 

вземат участие в комисиите за избор на проекти, с автобиографии на всички 

предложени оценители и ги представя на УС на МИГ за одобрение. 

(4) С определените експерти за участие в конкретна оценителна комисия се подписва  

договор за услуга. В договора се определя дължимото възнаграждение за участието на 

експерта - оценител в комисията за оценка, както и възнаграждението за всяка 

изпълнена от оценителя техническа оценка.   

Тарифите за възнаграждение за участие в оценителна комисия, както и за 

изпълнение на техническа оценка се определят ежегодно със заповед на 

Изпълнителния директор. 

Чл. 9. Като външен експерт в комисията за избор не може да бъде включвано лице, 

което: 

1. 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   на   Съвета,   приложим   към   общия   бюджет   на 

Европейските общности; 

2. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен 

кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси (ЗПРКИ) (Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г.); 

3. не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси; 

4. 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 линия,  по  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; 

5. участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и 

кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия; 

6. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на 

комисията; 

Чл. 10. В случай на необходимост списъкът с експерти ще се обновява чрез повторно 

прилагане на настоящата процедура. 



Раздел III.  ТЕКУЩО И АРХИВНО СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ 

Чл. 11. Цялата документация по провеждане на посочената по горе процедура се 

съхранява в офиса на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ, при съблюдаване на Вътрешните 

правила за организация на документооборота и административното обслужване на 

сдружението. 

Чл.12. (1) МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ съхранява документацията по избора на 

съответния експерт за срок от 5 години от датата на последния документ, приложен в 

досието. 

(2) МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ унищожава документите по ал.1 след изтичане на 

5 годишния срок. 

 


