
“Европейски  съюз“ 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" 

ЗАПОВЕД 

№  35 / 13.11.2019 г. 

гр. Лясковец 

На основание чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), в качеството си на възложител по 

смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, 

НАЗНАЧАВАМ: 

І. Комисия от длъжностни лица в следния състав: 

Председател: адв. Гергана Кирилова – Правоспособен юрист и 

членове:  

1.Мария Станева Маринова – Изпълнителен Директор на СНЦ МИГ

„Лясковец – Стражица“; 

2. Пенка Велкова – Старши експерт „Икономическа политика“ в Дирекция

„Икономическа политика и хуманитарни дейности“ в общинска 

администрация на Община Лясковец,  

и резервни членове:  

1. Мария Валентинова Петкова – експерт в СВОМР МИГ „Лясковец –

Стражица“ 

ІІ. Комисията да разгледа и оцени получените оферти за изпълнение 

на обществена поръчка за услуга, възлагана по реда на Глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки „чрез събиране на оферти с 

обява” с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – 

Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие за 2019 година”,   и да изготви класиране 

на участниците. 

 

ІІІ. Комисията да се събере и започне своята работа на 13.11.2019 г. от 

10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския 

съветник, находяща са на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   

Комисията да приключи своята работа в срок до 30.11.2019 г. 

 

ІV. Отварянето на офертите да се извърши при условията на чл. 54, ал. 1 и 

чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. Отварянето на офертите да се извърши публично, 

като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

 

V. На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП комисията да състави протокол за 

разглеждането и оценка на офертите и за класирането на участниците, 

който да бъде представен на възложителя за утвърждаване. 

Утвърденият протокол от работата на комисията в един и същи ден да се 

изпрати до участниците и да се публикува в Профила на купувача на 

интернет страницата на МИГ „Лясковец – Стражица“. 

 

VІ. До приключване работата на комисията, документите, свързани с 

обществената поръчка да бъдат съхранявани от председателя на 

комисията. 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и 

изпълнение.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
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