ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ
В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ1

На основание чл. 14, ал. 1 и 8 от Постановление № 162 на Министерския съвет от
2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Централното координационно
звено в администрацията на Министерския съвет на Република България кани
заинтересованите лица да участват във втори Централизиран конкурс за избор на
външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
1.

Професионални области, за които се обявява конкурсът:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Научни изследвания в областта на математическите науки и информатиката;
Научни изследвания в областта на природните науки;
Научни изследвания в областта на техническите науки;
Научни изследвания в областта на медицинските науки;
Научни изследвания в областта на селскостопанските науки;
Научни изследвания в областта на обществените и хуманитарните науки.

Дейност на външните оценители

Външните оценители могат да бъдат включени в състава на оценителните комисии като
членове, резервни членове или помощник-оценители. Членовете на оценителната
комисия участват в дейността по оценка и класиране на проектните предложения,
подадени по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)
по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Помощник-оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се
ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на
комисията.
Външните оценители, избрани чрез настоящия конкурс, могат да участват само в
техническата и финансова оценка на проектни предложения.
Работните езици в процеса на оценка са български или английски език, като
оценителите следва да владеят поне един от двата езика писмено и говоримо.
3.

Изисквания, на които трябва да отговарят външните оценители:
3.1.

да притежават образователна и научна степен „доктор“;

1

Външни оценители в областта на научните изследвания могат да бъдат поканени да участват в оценка
на проектни предложения по процедури, финансирани по оперативна програма „Наука и образования за
интелигентен растеж“ и оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Повече информация
за планираните процедури можете да намерите на електронните страници на управляващите органи на
съответните програми: http://sf.mon.bg/ и http://www.opcompetitiveness.bg/.
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3.2.

3.3.

да притежават най-малко 10 години опит в конкретната професионална
област по т. 1 след придобиване на образователна и научна степен
„доктор“;
да отговарят на следните допълнителни изисквания за професионален опит
според съответната професионална област:

- За професионална област „Научни изследвания в областта на
математическите науки и информатика“: да са публикували поне 20 научни
статии в съответната област, регистрирани в базите данни Web of Science
и/или SCOPUS и да имат индекс на Хирш по-голям или равен на 8.
- За професионална област „Научни изследвания в областта на природните
науки“: да са публикували поне 40 научни статии в съответната област,
регистрирани в базите данни Web of Science и/или SCOPUS и да имат индекс
на Хирш по-голям или равен на 10.
- За професионална област „Научни изследвания в областта на
техническите науки“: да са публикували поне 30 научни статии в
съответната област, регистрирани в базите данни Web of Science и/или
SCOPUS и да имат поне 40 цитирания, регистрирани в същите бази данни.
- За професионална област „Научни изследвания в областта на
медицинските науки“: да са публикували поне 40 научни статии в
съответната област, регистрирани в базите данни Web of Science и/или
SCOPUS и да имат индекс на Хирш по-голям или равен на 10.
- За професионална област „Научни изследвания в областта на
селскостопанските науки“: да са публикували поне 30 научни статии в
съответната област, регистрирани в базите данни Web of Science и/или
SCOPUS и да имат поне 40 цитирания, регистрирани в същите бази данни.
- За професионална област „Научни изследвания в областта на
обществените и хуманитарните науки“: да са публикували поне 1
монография и поне 30 научни статии в съответната област, регистрирани в
базите данни Web of Science, SCOPUS и/или Harzing’s Publish or Perish и да имат
поне 60 цитирания, регистрирани в същите бази данни.
ВАЖНО: За всяка от професионалните области най-малко пет от изброените статии
трябва да са публикувани през последните 5 години2 в научни списания, регистрирани
в базите данни Web of Science, SCOPUS и/или Harzing’s Publish or Perish (използват се
само базите данни посочени за съответната професионална област).
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
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да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в
сила присъда, освен ако са реабилитирани;
да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се
отнася до областта на професионалната им компетентност;
да не са поставени под запрещение;
да притежават обща компютърна грамотност, позволяваща участие в
оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.

към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса.
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4.

Пакет документи за кандидатстване
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Заявление за участие в конкурса – по образец3, приложение към настоящата
покана.
Декларация за доказване на съответствие с изискванията по т. 3.4., 3.5., 3.6.
и 3.7. – по образец, приложение към настоящата покана.
За доказване на съответствие с изискването по т. 3.2. се изисква поне един
от следните документи 4: списък на научни статии показващ, че кандидатът е
публикувал поне по една статия в 10 различни календарни години с посочен
електронен адрес в базите данни SCOPUS, Web of Science и/или Harzing’s
Publish or Perish, позволяващ проверка на списъка; служебни бележки или
официални писма от работодателя; трудови договори; трудови/служебни
книжки или други релевантни документи, доказващи наличието на наймалко 10 години опит на кандидата в съответната професионална област
след придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – в оригинал
или копия, подписани от кандидата.
Документи за доказване на съответствие с някои от изискванията по т. 3.3.:

- Подписано от кандидата копие от заглавната страница/страници на монографията
(ако е изискуемо за съответна професионална област съгласно т. 3.3), от които е
видно заглавието на монографията, издателството и годината на издаването й.
ВАЖНО: При избора на конкретни лица от вече утвърдения списък с външни
оценители за целите на конкретна процедура за предоставяне на БФП съответният
управляващ орган има право да изиска от оценителите доказателства или
потвърждение за верността на посочените в заявлението и декларацията данни.
Заявлението и придружаващите го документите се представят на български език или
английски език.
5.

Ред за провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда в съответствие с разпоредбите на чл. 14 от Постановление №
162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.:
- Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление по образец,
утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове,
приложение към настоящата покана;
- Всяко постъпило в срок заявление се разглежда за установяване на
съответствието на кандидата с обявените изисквания. Проверката за
съответствие с изискването по т. 3.1. се извършва от Националния център за
информация и документация (НАЦИД) в изпълнение на функцията му на
3

Утвърден със заповед № Р-55/13.03.2017 г. на заместник министър-председателя по европейските
фондове.
4
За доказване на съответствие с изискването кандидатът може да представи един или повече
документи, в зависимост от продължителността на периода, за който се отнасят.
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-

Национален информационен център за академично признаване и мобилност към
Министерство на образованието и науката на Република България.
За всяко заявление се попълва лист за проверка на съответствието на
кандидата с обявените изисквания;

ВАЖНО: В случай, че в рамките на проверката се установи, че даден кандидат не е
представил някой от посочените в т. 4 документи или ги е представил, но не в
изискуемата форма, същите ще бъдат изискани допълнително с електронно
съобщение до посочения в заявлението електронен адрес.
Липсващите и/или несъответстващи на изискванията документи ще бъдат
изискани за допълнително представяне от страна на кандидатите еднократно,
като срокът за предоставянето им ще бъде 5 работни дни от датата на
изпращане на електронното съобщение.
-

-

-

За одобрените в резултат от проверката лица се съставя списък, който се
утвърждава от заместник министър-председателя по европейските фондове и
се публикува в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020) в едномесечен срок от изтичането на срока за
подаване на заявленията;
Списъкът на външните оценители съдържа най-малко следната информация:
1. имената на експерта съгласно документ за самоличност;
2. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
3. придобита образователна степен и специалност;
4. област на професионална компетентност;
5. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако
има такава, и практическия опит, свързан със заявената професионална
компетентност.
Имената на одобрените оценители и съответните професионални области се
публикуват и на Единния информационен портал www.eufunds.bg;
Списъкът на външните оценители се допълва чрез провеждане на нов конкурс не
по-късно от 3 години след публикуването му.

ВАЖНО: Включването на лице в списъка с външни оценители не гарантира участието
му в оценителни комисии. Изборът на външни оценители за конкретна процедура за
предоставяне на БФП се извършва от съответния управляващ орган:
- съобразно предмета на процедурата и притежавания от оценителите опит и
квалификация;
- при спазване на принципите на недискриминация и равни възможности;
- след извършена проверка за липса на конфликт на интереси с кандидатите по
съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и
техните партньори.
Изборът се извършва въз основа на утвърдена от ръководителя на съответния
управляващ орган методика или друг аналогичен документ.
6. Срок за подаване на заявленията: 18 април 2017 г. За заявления, подадени по
електронен път или по факс, крайният срок е 23:59 ч. на 18 април 2017 г.
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7. Начин на подаване на заявленията
Заявленията за участие в конкурса могат да се подават по един от следните начини:


по



по факс на номер: + 359 2 940 2526



лично, чрез куриер или по пощата на адрес:

електронен

път – на електронен адрес за кореспонденция:
oceniteli@government.bg. Заявлението и приложенията към него следва да са
подписани от кандидата и прикачени като сканирани копия в електронната
кореспонденция.

Министерски Съвет на Република България
1594 София
бул. „Дондуков“ № 1
за дирекция „Централно координационно звено“
8.

Възнаграждение

Възнагражденията на външните оценители за етап „техническа и финансова оценка“ се
изчисляват на базата на единна почасова ставка в размер на 110 лв./час при 8-часов
работен ден.
За всяка конкретна процедура за предоставяне на БФП съответният управляващ орган
може да определи максимална продължителност на оценката на едно проектно
предложение за етап „техническа и финансова оценка“.
ВАЖНО: Съгласно чл. 14, ал. 10 от Постановление № 162 на МС от 2016 г. максималният
общ размер на брутното възнаграждение, което лице по чл. 13, ал. 1, т. 2 от
постановлението може да получи в рамките на една календарна година за дейността
си като външен оценител, е 30 000 лв.
Съгласно чл. 14, ал. 11 от същото постановление до 31 януари всяка година на Единния
информационен портал се публикува информация за размера на възнагражденията,
получени от лицата по чл. 13, ал. 1, т. 2 през предходната календарна година за
дейността им на външни оценители.

9.

Документи за информация:

9.1. Образец на лист за проверка на съответствието на кандидатите в конкурса с
обявените изисквания.
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