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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР 

НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ 

КЪМ СТАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

НА СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ“ 

 
 

На основание Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ „МИРГ Поморие“ и Указания 

от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 10, т.11 от Споразумение за 

управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85, СНЦ МИРГ Поморие кани заинтересованите 

лица да участват в конкурс за избор на външни експерти - оценители. 

 

1. Дейност на външните оценители. 

Външните оценители участват в състава на комисиите за подбор на проектни 

предложения (КППП) за оценка на проектни предложения по мерките от СВОМР на СНЦ 

„МИРГ Поморие“. Членовете на КППП участват в дейността по оценка и одобрение на 

постъпилите проектни предложения за получаване на финансова помощ по мерките, включени 

в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИРГ Поморие“. Оценката 

се провежда в ИСУН. 

Настоящата покана за външни оценители обхваща оценка на проектни предложения/ 

заявления за подпомагане по следните мерки от СВОМР: 

 

Мярка 1. „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ „Поморие““; 

Мярка 2. „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на 

територията на МИРГ „Поморие““; 

Мярка 3. „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“  за 

рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“; 

Мярка 4. „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския 

район“; 
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Мярка 5. „Засилване на ролята на рибарската общности на МИРГ „Поморие“ в местното 

развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските 

дейности“; 

Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 

лодкостоянки“. 

 

2. Изисквания, на които трябва да отговарят външните оценители: 

2.1. Общи изисквания за допустимостта на кандидатите: 

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

присъда, освен ако са реабилитирани; 

2.1.2. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се 

отнася до областта на професионалната им компетентност; 

2.1.3. Да не са поставени под запрещение. 

2.1.4. Да не участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или 

мониторинг на стратегия за ВОМР; 

2.1.5. Да не са членове на Управителния съвет на МИРГ; 

2.1.6. Да не са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост с 

членовете на УС на МИРГ. 

2.1.7. Да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 

2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година с някой 

от членове на Управителния съвет на МИРГ; 

2.1.8. Да не са осъждани 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 чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 

2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година. 

 

2.2.Изисквания относно професионалната компетентност: 

2.2.1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“; 

2.2.2. Най-малко 3 години опит в професионална област, включена в Списъка на 

професионалните области, определени в съответствие с процедурите за 

предоставяне на БФП, или в оценяването на проекти по програми или оферти по 

процедури за обществени поръчки. 

 

http://mirg-pomorie.eu/


           
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ” 

Адрес: гр. Поморие, ул.”Кубрат” №8; помещение №2, e-mail: office@mirg-pomorie.eu 
тел: 0882420086; http: //mirg-pomorie.eu 

 

 

Когато изискването се доказва с опит в оценяването на проекти по програми или оферти 

по процедури за обществени поръчки, е необходимо кандидатът да е участвал в минимум една 

оценка на проект или оферти за обществени поръчки. 

 

 

 3. Необходими документи за участие в конкурса. 

 3.1. Заявление за участие в конкурса – по образец, приложен към поканата. В 

заявлението се посочва мярката/мерките от СВОМР, по които се кандидатства за оценка на 

проекти; 

 3.2. Декларация за доказване на обстоятелства за оценител – по образец, приложен към 

поканата. 

3.3   Декларация лични данни – по образец; 

 3.4.  Автобиография – по образец; 

 3.5.  Копие от диплома/дипломи за завършено висше образование; 

 3.6.  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, длъжностни 

характеристики, договори или заповеди за участие в оценителни комисии за оценка на 

проектни предложения или в оценителни комисии по процедури за възлагане на обществени 

поръчки и/или други еквивалентни документи. 

  

 4. Ред за провеждане на конкурса: 

 Конкурсът се провежда в съответствие Раздел 4 от Вътрешните правила на СНЦ 

„МИРГ-Поморие“ и Указания от УО на ПМДР 2014-2020г. във връзка с изпълнението на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ПМДР, както и чл. 

10, т. 11 от Споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-85. 

- Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление за участие. 

- Всяко постъпило в срок заявление се разглежда за установяване на съответствието 

на кандидата с обявените изисквания; 

- За всяко заявление се попълва лист за проверка на съответствието на кандидата с 

обявените изисквания; 

- Проверка по документи за наличието на изискуемите документи и съответствие с 

посочените в обявата изисквания. 
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ВАЖНО: Включването на лице в списъка с външни оценители не гарантира участието му в 

КППП. Изборът на външни оценители за конкретна процедура за прием на проекти по мерките 

от СВОМР се извършва от СНЦ „МИРГ Поморие“ в съответствие с принципите на 

недискриминация и равни възможности и съобразно предмета на мярката и процедурата и 

притежавания от оценителите опит и квалификация. 

 

 5. Начин и срок за подаване на заявленията: 

Заявленията за участие в конкурса могат да се подават лично, по пощата или чрез куриер в 

запечатан плик на адрес: гр. Поморие, ПК: 8200, ул. “Кубрат” № 8, помещение № 2, СНЦ 

„МИРГ Поморие“, тел. 0882 42 00 86, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, до 11.03.2021г. 

включително. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirg-pomorie.eu/

	НА СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ“

