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КОНТРОЛЕН ЛИСТ 

ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ,  

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС  

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ  

ПО СВОМР на "МИГ - ЛОМ" 

 

 

УЧАСТНИК: 
 

 

 

 

I етап Проверка по документи 

Необходими документи Да Не Забележка 

Заявление за участие 

 

   

Декларация за доказване на 

обстоятелства 

 

   

Копие от диплома/и за завършено 

висше образование 

 

   

Документи, доказващи опита на 

кандидата в посочените в 

заявлението области на 

компетентност....... 

 

   

Изисквания относно професионална компетентност  

 

Висше образование (минимум 

бакалавър) 

 

   

Най-малко 3 години опит в 

професионална област или в 

оценката на проекти по програми 

или.... 

 

   

Познания или професионален опит 

относно разработването/оценката 

на бизнес планове. (за кандидати за 

   

 

 

 
Европейски съюз 

 

  

 

  
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
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оценка по мерки 4.1, 4.2, 6.4.1 от 

ПРСР –бизнес план 

 

Мярка1- 4.1  
„Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 

 

   

Мярка2- 4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански 

продукти” 

 

   

Мярка3- 6.4.1  
„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

 

   

Мярка4- 7.2  

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

 

   

Мярка5-7.5 Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктурата за отдих, 

туристическа инфраструктура 

 

   

Мярка6-съотв. на целите на 

Регламент ЕС №1305/2013 

Инвестиции за проучване, 

развитие и популяризиране на 

културното, историческото и 

природното наследство и бит на 

територията на МИГ-ЛОМ“ 

 

   

ОП НОИР  Мярка7  

„Достъп до качествено 

образование, чрез интегрираните в 

образователната система на деца и 

ученици от маргинализирани 

общности, включително роми” 

 

   

ОП РЧР Мярка 8  

Достъп до заетост на 

икономически неактивни и 

   



 

 

 

 

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г. 

Сдружение „Местна инициативна група –Лом“,гр.Лом,  ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2     

тел:0971/2 90 02.е-mail: office@miglom.org  , www. http://miglom.org/ 

 

 

безработни лица 

 

ОП РЧР Мярка 9  

„Насърчаване и подпомагане на 

младежката заетост“ 

 

   

ОП РЧР Мярка 10 

Интеграция на маргинализираните 

общности, в т.ч. роми, мигранти, 

др“ 

 

   

ОП РЧР Мярка 11 

„Активно включване на най-

отдалечените от пазара на труда, 

подкрепа за семейства с деца“ 

 

   

ОП РЧР Мярка 12 

„По-добър достъп до устойчиви 

услуги на достъпна цена, вкл. 

здравни и социални услуги – 

интегриран подход“ 

 

   

ОПИК    Мярка 13  

 „Подобряване на капацитета за 

растеж на МСП на територията на 

МИГ-ЛОМ“ 

 

   

 

Комисия :  

 

1. .............................. 

Изпълнителен директор 

 

 

2. .................................                                              

Член на УС  

 

 

3................................ 

Експерт СВОМР 

 


