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ПОКАНА 

 

ДО ЧЛЕНОВЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ  „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН” 

  

ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН” 

 

 

На основание чл. 6, ал.1 и ал.2  от Вътрешни  правила за провеждане на подбор на 

членове от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел на „МИГ Луковит-Роман” 

за участие в комисии за оценка и подбор на проектни предложения по Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Луковит-Роман” и Заповед № 6 от 

25.07.2019 г. на Председателя на Управителния съвет, СНЦ „МИГ Луковит-Роман“ 

КАНИ заинтересованите лица да участват в комисии за оценка и подбор на проектни 

предложения. 

 

В Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ вземат участие Външни 

експерт-оценители и членове на Колективния върховен орган на МИГ /Общото 

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. 

 

Общи изисквания за допустимост на кандидатите:  

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;  

4. да не са участвали в комисия за избор на стратегии по ПРСР 2014 -2020 г.;  

5. да притежават обща компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на 

проектни предложения в изцяло електронна среда.  
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6. да участват при провеждане на въвеждащо обучение за запознаване с начина на оценка 

на проектните предложения в ИСУН 2020 и в присъствени заседания на КИПП (ако е 

приложимо).  

 

Изисквания към членовете на общото събрание, които ще бъдат включени в 

състава на КППП по обявена процедура за подбор на проекти  

Членовете на общото събрание, които ще бъдат включени в състава на конкретна КППП 

като председател, секретар или експерт - оценител, са длъжни да изпълняват 

задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.  

Те не могат:  

1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и 

за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 

26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна помощ;  

2. да имат частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 

г.) от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 

процедура;  

3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество с кандидат или партньор в процедурата;  

4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост.  

 

В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал. 4 - 9 на чл.16 от ПМС № 162 

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. (ПМС № 162 от 2016 г.).  

 

Членовете на Общото събрание, които ще бъдат включени в състава на конкретна КППП 

са задължени да познават Условията за кандидатстване по процедурата и вътрешните 

правила за работа на оценителната комисия, както и да ги спазват. 
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Изисквания относно образование и професионална компетентност: Висше 

образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 

притежавана специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование;  

 Изисквания относно компетентност за кандидати за председател на КППП:  

1. професионален стаж - най-малко 3 години;  

2. управленски опит - най-малко 1 година.  

 

 Изисквания относно компетентност за кандидати за секретар на КППП:  

1. професионален стаж - най малко 2 години;  

2. административен опит - най - малко 1 година.  

 

Изисквания относно професионалната компетентност на членовете на общото 

събрание – кандидати за оценители с право на глас в КППП –  

1. 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.  

2. 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 Луковит-Роман“. 

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа, както следва:  

1. Проверка на документи за съответствие с посочените в поканата изисквания;  

2. Решение на УС за одобрение/неодобрение и изготвяне на списък с одобрените в 

резултат на проверката членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в 

състава на КППП като председател, секретар или оценител с право на глас. 

 

 

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, удостоверяващи  

професионален опит); 
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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; 

 

 

Срок за подаване на заявленията:  

Членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ Луковит-Роман”, които желаят да се 

включат в оценката на проектни предложения, да подадат заявления за участие: 

 За заявления на хартиен носител: в срок от 15.08.2019 г. до 17:00 часа на 

10.09.2019 г. в офиса на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“, 5770 Луковит, ул. 

„Сан Стефано“ № 1; 

 За заявления, подадени електронно: в срок от 15.08.2019 г. до 23:59 часа на 

10.09.2019 г. на електронната поща на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ - 

office@mig-lr.eu. 

 

7. Начин на подаване на заявленията:  

Пълният пакет от документи е публикуван на сайта на Сдружението: http://mig-lr.eu/ 

Заявлението и приложенията трябва да бъдат представени на български език (в случай 

на документ, издаден в друга държава, към копието на същия да се приложи официален 

превод на български език).  

 Копия на документи се подават заверени с гриф «Вярно с оригинала» и подпис на 

кандидата. 

Документите за участие в конкурса се представят в 1 (един) екземпляр.  

Документите за участие в конкурса могат да се подават по един от следните начини:  

 

 лично, чрез куриер или по пощата на адрес:  

на  „МИГ Луковит- Роман“ на адрес: гр. Луковит, ул. „Сан Стефано“ № 1.  

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 на  „МИГ Луковит- 

Роман“. 

   

 по електронен път - на електронен адрес- office@mig-lr.eu 

Заявлението и приложенията към него следва да са подписани от кандидата и прикачени 

като сканирани копия в електронната кореспонденция или подписани с електронен 

подпис на кандидата.  

http://mig-lr.eu/
mailto:office@mig-lr.eu
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Възнаграждение:  

С членовете на общото събрание, които ще бъдат включени в състава на конкретна 

КППП, МИГ ще сключи договор на основание чл. 51 от Наредба № 22 от 14.12.2015 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 за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Минималните 

изисквания към реда за оценка на проекти към стратегията за ВОМР, разработени по реда 

на чл. 41, ал. 2 от ПМС №161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация 

между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните 

инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от 

общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г.  

 Възнагражденията на членовете на общото събрание, включени в състава на КППП се 

определят на базата на одобрените разходи в бюджета на МИГ за конкретната година, в 

която участват в оценителни комисии.  

 

 

 Документи, приложени към поканата:  

 

Приложение 1 – Заявление за участие – образец;  

Приложение 2 – Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към 

оценителите на проектни предложения по мерки от СВОМР на „МИГ Луковит- Роман“ - 

образец;  

Приложение 3 – Декларация по чл. 19 и 20 от ЗЗЛД за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни;  

 Приложение 4 – Автобиография;  

Приложение 5 – Списък на професионалните области;  

Приложение 6 - Класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления;  

Приложение 7 - Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от Общото 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН” за участие в 

комисии за подбор на проектни предложения 

 

 

 


