ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБЯВА
СДРУЖЕНИЕ „МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
„МИГ-Берковица и Годеч” прилага Стратегия за Водено от общностите местно развитие
(ВОМР) по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. по 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 на развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.
Във връзка с част от задачите на МИГ съгласно чл. 34 от Регламент 1303/2013 за подбор и
оценка на проектни предложения по Стратегията, МИГ формира Комисия за подбор на
проектни предложения (КППП).
В Комисията вземат участие Външни експерт-оценители и членове на Колективния
върховен орган на МИГ / Общо събрание /. Дейността на КППП се състои в извършването
на оценка за Административно съответствие и допустимост, Техническа и финансова
оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии
за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на проектни предложения.
В тази връзка МИГ-Берковица и Годеч кани членовете на Общото събрание на
Сдружението, които желаят да се включат в оценката на проектни предложения да подадат
заявления за участие в срок до 31.08.2018 г. на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“
№ 1, стая 305.
Минимални изисквания към кандидатите:
1. Да са физически лица.
2. Да отговарят на изискванията на чл. 52 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 на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а именно:
За председател, секретар или член на КППП не може да бъде определено лице, което:


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;



има частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната
процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;



е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по
процедурата;
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е в йерархическа зависимост с председателя, заместник-председателя, секретаря
или друг член на комисията;



не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;



ще участва пряко или косвено в процеса на подготовката и изпълнението на
проект в рамките на стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч и
конкретната процедура.



оценител, не може да участва в оценка на проекти, ако е участвал в комисията за
оценка на стратегията.

3. Образование. Оценителите трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по Специалност
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления:
3.1. Област „Социални, стопански и правни науки”:
Професионални направления:
 Социология, антропология и науки за културата;
 Социални дейности;
 Право;
 Икономика;
 Администрация и управление;
 Политически науки;
 Обществени комуникации и информационни науки;
 Туризъм;
3.2. Област „Технически науки”:
Професионални направления:
 Комуникационна и компютърна техника;
 Общо инженерство;
 Енергетика;
 Хранителни технологии;
 Архитектура, строителство и геодезия;
3.3. Област „Аграрни науки”:
Професионални направления:
 Растениевъдство;
 Растителна защита;
 Животновъдство;
 Ветеринарна медицина;
 Горско стопанство;
3.4. Област „Природни науки, математика и информатика”:
Професионални направления:
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Биологически науки;
Информатика и компютърни науки;
Науки за земята;
Екология;

4. Професионален опит по съответната специалност/и - най-малко 3 години опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти
по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
5. Познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство,
приложимо с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
подхода ЛИДЕР/ВОМР и Стратегия за ВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“;
Допълнителни изисквания:
 Познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.
 Компютърна грамотност – Word и Excel;
 Оценителите, членове на ОС следва да отговарят също и на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила
присъда, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася
до областта на професионалната им компетентност;
3. да не са поставени под запрещение.
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Копие от лична карта;
4. Копие от документ за завършено образование;
5. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или
осигурителна книжка, граждански договор/ и или друг/ и документ/ и, удостоверяващ
професионален опит);
6. Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания удостоверения /сертификати за професионална квалификация, обучение, референции,
заповеди за участие в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен
характер;
Забележка: Образци на документите са приложени към настоящата обява и могат да
бъдат получени в офиса на МИГ на адрес гр. Берковица, ул. «Д-р Иван Панов» № 1 стая
305. Копия на документи се подават заверени с гриф «Вярно с оригинала» и подпис на
кандидата.
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Подаване на документи:
Документите могат да бъдат изпратени по пощата с обратна разписка, по куриер или
представени лично от кандидата в офиса на Сдружение “МИГ- Берковица и Годеч “ гр.
Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, стая 305, в срок до 31.08.2018 г.
В случай на изпратени по пощата или по куриер документи за дата и час на подаване ще се
счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на “МИГ- Берковица и
Годеч “.
Допълнителна информация:
Оценителите трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на
оценяваните проекти.
Оценителите, членове на ОС се утвърждават от УС с оглед на тяхната компетентност основа
на представени документи, доказващи съответствие с изискванията за образование и опит.
Възнаграждението на външните оценители се определя в зависимост от броя на оценените
проекти, съгласно одобрен от МЗХГ бюджет на МИГ за съответната година. Участието в
съответната КППП ще се възлага с граждански договор.
Одобрените кандидати ще преминат безплатно двудневно обучение на тема „Оценка на
проекти към Стратегия за ВОМР. Етапи на оценителния процес – АСД и ТФО“.
Цел на обучението:
 повишаване капацитета на екипа и членовете на ОС на МИГ за оценка на проектни
предложения;
 усвояване на знания за приложимите нормативни документи по прилагане на
СВОМР;
 усвояване на знания за съдържанието и формат на придружаващите документи;
 запознаване с правилата и процедурите на МИГ за прием, оценка и наблюдение на
проекти.
 работа в ИСУН.

Документи, списъци и други съобщения ще бъдат обявявани на електронната страница на
„МИГ- Берковица и Годеч”- http://www.mig-bg.org/
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