
                       
      

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ 

гр. Луковит, ул. „Сан Стефано“ № 1, http:// mig-lr.eu 

 

О Б Я В А 

На основание чл. 8 от Вътрешните правила за подбор на външни експерти-

оценители на проекти по СВОМР на МИГ Луковит-Роман с цел последващо 

финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна 

инициативна група Луковит-Роман“ и Заповед № 5 от 25.07.2019 г. на Председателя на 

УС, 

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ кани заинтересованите 

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

Мерки от СВОМР, за които се набират външни експерти - оценители: 

 

 

 

№ 

Код на 

мярката 

Наименование на мярката от СВОМР на „МИГ – Луковит-

Роман" 

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. 

 

1 

 

19.- 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

2 

19.- 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

 

3 

19.- 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

4 19.- 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

5 19.- 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура.“ 

6 19. - 7.6 “Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока 

природна стойност, включително съответните социално-

икономически аспекти, както и действия за повишаване на 

информираността по екологични въпроси” 

7 19.- 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” 

 

Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 - 2020 г. 

 

8 19.2-

ОПНОИР-

ДГ 

“Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от 

маргинализирани групи в системата на предучилищното 

образование (детски градини и училища, в които има 

подготвителни групи)” 

9 19.2- “Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици 



 

 2 

ОПНОИР-

ПО 

от маргинализирани групи за включване в системата на 

професионалното образование” 

10 19.2-

ОПНОИР-

У 

“Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване 

на процента на учениците от маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали училище” 

 

Мерки, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

11 19-

ОПРЧР - 

А 

 

“Активиране на безработни и неактивни лица” 

12 19 – 

ОПРЧР - 

СИИ 

“Социално-икономическа интеграция на уязвими групи” 

13 19 – 

ОПРЧР - 

АВ  

“Приобщаване и активно включване” 

14 19 – 

ОПРЧР - 

СЗУ 

“Предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 

включително дългосрочна грижа” 

 

Мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020 г. 

 

15 

19 – 

ОПИК - 

ППК 

“Подобряване на производствения капацитет в малки и средни 

предприятия” 

 

 

Общи изисквания за допустимост на кандидатите: 

- 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 не са участвали в комисия за избор на стратегии по Програма за развитие 

на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.  

- да не заемат длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г., 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), както и в Управляващия орган на ОПИК 2014 - 2020 

г., Управляващия орган на ОПРЧР 2014 - 2020 г. и Управляващия орган на ОПНОИР 

2014-2020 г., в случай, че са заявили участие в конкурса за избор на външни експерти - 

оценители на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от съответната оперативна 

програма 

- да не участват в процеса на подпомагане на подготовката на проектните 

предложения на кандидатите; 

- да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на 

проектни предложения в изцяло електронна среда; 

-  да участват при провеждане на въвеждащо обучение за запознаване с начина 



 

 3 

на оценка на проектните предложения в ИСУН 2020 и присъствени заседания на КППП 

 

Изисквания, относно професионалната компетентност: 

1. Да притежават диплома за висше образование с образователно – квалификационна 

степен „бакалавър" или „магистър"  

2. Да имат най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната  

процедура, или в разработване, управление или оценяването на проекти по програми или 

оферти по процедури за обществени поръчки. 

 

Допълнителни изисквания: 

Кандидатите за оценка на проектни предложения по мерки 19.-4.1. Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства, 19- 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти, 19.-6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

,19- 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти,  (финансирани от ЕЗФРСР) и мярка 19 – ОПИК - ППК 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (финансирана от ОПИК 2014 -

2020г.) трябва да имат познания и/или професионален опит относно 

разработването/оценката на бизнес планове, като: 

- Познанията се доказват чрез придобита квалификация или преминати 

обучения/изучавани дисциплини или др. подобни в посочената област; 

- За наличие на професионален опит е необходимо кандидатът да докаже, че е 

участвал в минимум една разработка или оценка на бизнес план. 

 

Пълният текст на поканата и необходимите документи за кандидатстване ще 

намерите в прикачените по-долу файлове. 

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. 

 


