
 

                                                       

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. 
 

 

 

 

 
О Б Я В А 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА “МИГ ДОБРИЧКА” 

на основание чл.24, ал.1 на Наредба №23 на МЗХ и  

Договор за финансово подпомагане РД 50-145/ 13.10.2011г. за изпълнение 

Стратегия за местно развитие за територията на община Добричка в рамките на 

ОС 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) 

ОБЯВЯВА КОНКУРС  

ЗА ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

 

1.   Експертите - оценители извършват техническа експертна оценка и класиране на 

подадените проектни предложения, съгласно определените критериите за всяка мярка, 

включена в Стратегията за местно развитие за територията на община Добричка и 

участват в Комисия за избор на проекти съгласно чл.24, ал.1 на Наредба №23. 

2.  Мерки от Стратегията за които се набират външни оценители: 

 

Код и наименование на мярката от ПРСР и Стратегията 

121 Модернизиране на земеделските стопанства 

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 

311 Разнообразяване към неземеделски дейности 

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 

321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 

322 Обновяване и развитие на населените места 

323 Опазване и подобряване на селското наследство, чл. 57 от Регламент No 

1698/2005 

 



 

 

3. Минимални изисквания към кандидатите: 

3.1. Да са физически лица. 

3.2. Образование - висше (минимум професионален бакалавър). 

3.3. Специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование 

и професионалните направления: 

3.3.1. Област „Социални, стопански и правни науки”: 

Професионални направления: 

 Социология, антропология и науки за културата; 

 Социални дейности; 

 Право; 

 Икономика; 

 Административно управление; 

 Политически науки; 

 Обществени комуникации и информационни науки; 

 Туризъм. 

3.3.2. Област „Природни науки , математика и информатика”: 

Професионални направления: 

 Биологически науки; 

 Информатика и компютърни науки; 

 Науки за земята. 

3.3.3. Област „Технически науки”: 

Професионални направления: 

 Комуникационна и компютърна техника; 

 Общо инженерство; 

 Енергетика; 

 Хранителна технология; 

 Архитектура, строителство и геодезия. 

3.3.4. Област „Аграрни науки”; 

Професионални направления: 

 Растениевъдство; 

 Растителна защита; 

 Животновъдство; 

 Ветеринарна медицина; 

 Горско стопанство; 

3.3.5. Област „Хуманитарни науки”: 

Професионални направления: 

 История и археология; 

3.4. Професионален опит в съответната специалност - минимум 3 години  

3.5. Познаване на нормативната база – Програмата за развитие на селските райони и 

европейското и национално законодателство, приложимо към нея. 

3.6. Притежаване на специфични познания, експертен опит, професионални компетенции в 

областите на обхват на мерките, за които кандидатства като експерт – оценител:  

 Най-малко едно участие в разработване или оценка на програма/и или  други 

стратегически документи на национално или местно ниво. 

 Най-малко едно участие в комисия за оценка на проекти по ПРСР или 

оперативни програми 

 



 

 

4. Допълнителни изисквания: 

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

4.2. Компютърна грамотност – Word и Excel; 

4.3. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в 

прегледен и разбираем вид. 

4.4. Лицето не е осъждано 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; 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.  

5. Необходими документи: 

5.1. Заявление по образец 

5.2.Автобиография 

5.3. Копие на лична карта 

5.4. Копие на диплома за завършено образование. 

5.5. Копие на удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение, 

референции или друго приложимо. 

6. Ред за провеждане на конкурса: 

Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия 

със заповед на Председателя на УС. Конкурсът преминава през следните етапи: 

6.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно 

посочените изисквания в обявлението за конкурс. Кандидатите, отговарящи на 

минималните изисквания за допустимост, се включват в „предварителен списък по 

документи”. 

6.2. Интервю с кандидатите от „предварителния списък по документи”. Резултатът от 

интервюто е одобрение/неодобрение поотделно за всяка мярка, за която експерта 

кандидатства за оценител. 

6.3. С одобрените след интервюто външни експерти се сключва граждански договор със 

срок на действие до края на 2013 г. Заплащане: между 50,00 и 100,00 лв. за оценка 

на проект, в зависимост от  разполагаемия бюджет и броя на подадените проекти 

към Стратегията. 

Одобрените кандидати ще преминат обучение във връзка с предстоящите им задължения 

по оценка на проекти. 

7. Подаване на заявленията за кандидатстване 

Заявлението за кандидатстване, заедно с копия на придружителните документи, 

подписани от кандидата и заверени "вярно с оригинала", се подава в затворен плик в един 

екземпляр на хартиен носител и едно електронно копие на CD.  

На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: " За участие в процедура за избор 

на външни експерти - оценители на проектни предложения към Стратегията на МИГ 

ДОБРИЧКА" 

Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес:  

o с. Смолница 9383 , ул.”Първа” № 19А – в сградата на читалището 

o гр. Добрич, 9300,  ул. “Независимост” № 20 (сграда на общ. Добричка), офис 123 



 

 

всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, в срок от 22.02.2012 г. до 20.03.2012 г. Документи 

получени след крайния срок за подаване не се разглеждат. 

8. Документи за кандидатстване 

Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт-оценител към СНЦ Местна 

инициативна група ДОБРИЧКА е публикуван на Интернет страницата на МИГ 

ДОБРИЧКА www.mig-dobrichka.org. 

За допълнителна информация: 

Николай Манев – експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие, 0882 373708 

е-мейл: mig_dobrichka@abv.bg 


