
                       
      

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ 

гр. Луковит, ул. „Сан Стефано“ № 1, www. mig-lr.eu 

 

 
СНЦ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на членове от Общото събрание за 

участие в комисии за подбор на проектни предложения 
 

             На основание чл. 6 от Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от Общото 
събрание на СНЦ „МИГ Луковит-Роман“ за участие в комисии за подбор на проектни 
предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР и 
Заповед № 6 от 25.07.2019г. на Председателя на УС, 
 
Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ обявява конкурс за избор на оценители 
– членове на Общото събрание. 
 
               Членовете на Общото събрание могат да бъдат включени в състава на КППП, като 
председател, секретар, членове с право на глас и резервни членове. Членовете на общото 
събрание не могат да бъдат помощник – оценители. 
 
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.  
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, относно 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: 
 - 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.  
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Пълният текст на поканата и необходимите документи за кандидатстване ще намерите на 
следния адрес: http://mig-lr.eu/. Поканата ще бъде изпратена на ел. пощи на всички членове на 
Общото събрание. 
 
Срокът и мястото за представяне на заявления и документи от участниците в конкурса е, както 
следва: 

 За заявления на хартиен носител: 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: 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. 

 

 

http://mig-lr.eu/

