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Заповед № 38/25.11.2019 г. за изменение на Заповед  

за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения 

№02/20.04.2018г. 

В изпълнение на Споразумение № РД 50-196/29.11.2016 г., на основание чл. 44, ал.1 от ПМС 

№161/04.07.2016 г., във връзка с Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР по чл. 41. ал. 2 от ПМС 161/2016 г., и относно Процедура 

чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в 

икономиката на общините  Лясковец и Стражица", финансирани от Европейския социален фонд 

по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, 

Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” на ОП РЧР 2014 - 2020г., 

на основание чл. 1 от Правилата за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от МИГ 

“Лясковец-Стражица“ по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 

2014-2020, в изпълнение на подхода ВОМР, 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М :

1. Поименния състав на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП), която да
извърши оценка на постъпилите проектни предложения по Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "По-добро здраве и 
работоспособност на заетите в икономиката на общините  Лясковец и Стражица" 

Председател без право на глас по реда на чл.12, ад.2 от ПМС № 162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Мария Станева Маринова Председател Магистър 

Секретар без право на глас по реда на чл.12, ад.2 от ПМС № 162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Даниела Кръстева Бърнева Секретар Магистър 

Членове с право на глас по реда на чл. 12, ал.2 от ПМС №  162/2016 г.: 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Севдалина Ненкова Ненкова-Митева Оценител от списъка с оценители 

- Централизиран конкурс за 

избор на външни оценители в 

процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

Магистър 

Васка Николова Каптебилова Външен експерт-оценител в 

МИГ“Лясковец-Стражица“ 

Магистър 

Даниела Асенова Салкина Външен експерт-оценител в 

МИГ“Лясковец-Стражица“ 

Магистър 

Помощник-оценители по реда па чл. 15, ал. I от ПМС №162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Мария Йосифова Гиева Помощник-оценител в 

МИГ“Лясковец-Стражица“ 

Магистър 

Резервни членове: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Галина Петрова Даскалова Рзервен експерт-оценител в 

МИГ“Лясковец-Стражица“ 

Магистър 

Красимира Боюклиева-Кубинска Резервен експерт-оценител в 

МИГ“Лясковец-Стражица“ 

Магистър 

Павлина Савова Йончина Резервен експерт-оценител в 

МИГ“Лясковец-Стражица“ 

Магистър 

2. В съответствие с чл. 46, ал. 1 от Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. УО на ОПРЧР може да

определи наблюдатели без право на глас в оценителната сесия. 

Наблюдатели по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС № 162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Галя Георгиева Савова – държавен 

експерт в отдел „Предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ”, ГД 

ЕФМПП 

Наблюдател без право на 

глас 

Магистър 

Александрина Александрова Борисова 

– старши експерт в отдел 

Наблюдател без право на 

глас 

Магистър 



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 
Европа инвестира в селските райони ! 

www.eufunds.bg
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 № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“.  

„Верификация – Север“, ГД ЕФМПП 

Наблюдателите  имат право да преглеждат работата на оценителната комисия, като не могат да 

влияят по какъвто и да е начин при оценяването на проектните предложения. При констатиране на 

нарушения на процедурата наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на УО и 

председателя на колективния управителен орган на МИГ. След приключването на оценителния 

процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до съответния ръководител на УО и до 

председателя на УС на МИГ. 

3. При осъществяване на дейността си, КППП се ръководи от правилата предвидени в ЗУСЕСИФ,

ПМС № 161/4.07.2016 г. Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 

стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016, Указанията на УО на ОП РЧР, Правилата за 

работа на оценителната комисия при подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на МИГ „Лясковец-

Стражица” Критерии и методика за оценка на проектни предложения съгласно Условията за 

кандидатстване. 

4. Задачи на членовете на Комисията за подбор на проектни предложения, в т.ч.:

4.1. Председателят на оценителната комисия: 

(1) Ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на оценка в 

съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/4.07.2016 г., Указанията на 

УО на ОПРЧР и съгласно настоящите правила, и обезпечава неговото безпристрастно и 

прозрачно провеждане. 

(2) Отговаря за процеса на извършването на оценката на постъпилите проектни 

предложения в срока, съгласно заповедта за назначаване на комисията. 

(3) Отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на членовете на 

оценителната комисия. 

(4) Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата - изпращането на исканията 

за пояснителна информация, определяне на сроковете за нейното представяне, присъединяване на 

получената пояснителна информация към съответното проектно 

предложение. 

(5) Отговаря за изготвянето на оценителния доклад и проверява дали докладът е подписан 

от всички членове на комисията. 
(6) В качеството си на член на КППП, подписва оценителния доклад от работата на 

комисията. 

4.2. Секретарят на оценителната комисия: 

(1) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички 

административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата 
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обезпеченост на дейността на комисията; 

(2) Има задължението да информира членовете на оценителната комисия за техния график 

на работа и да осигури тяхното присъствие на заседанията, на които оценителната комисия 

взима решения по време на оценка с цел спазване на единен подход спрямо всички 

кандидати/партньори и проектни предложения. 

(3) Съхранява надлежно цялата документация от работата на оценителната комисия, в 

случай, че има такава на хартия. 
(4) Участва в изготвянето и подписва оценителен доклад от работата на комисията. 

4.3. Оценителите в оценителната комисия имат следните определени конкретни ангажименти в 

процеса на оценка: 

(1) Извършват оценка на проектните предложения, която включва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта; 
Етап 2: Техническа и финансова оценка 

 
(2) Участват в заседанията на оценителната комисия. 
(3) Участват в изготвянето и подписват оценителен доклад от работата на комисията. 

 
Участието на оценителите в отделните етапи от оценката се определя автоматично на случаен 
принцип от системата ИСУН 2020. 
 
При необходимост може да бъде извършено и индивидуално разпределение на проектните 
предложения за оценка. 

 
   4.4. Помощник – оценителя в оценителната комисия имат следните определени конкретни 
ангажименти в процеса на оценка: 

1) Помощник оценителя подпомагат дейността по оценка, съгласно чл.15 от ПМС 162/2016 
г. и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за 
ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016 г. 

2) Помощник -оценителя подпомага дейността по оценка на проектните предложения по 
въпроси свързани с финансовата част. 

3) След превключване оценката на постъпилите проектни предложения от процедурата, ако 
приложимо, начислява 10% „Непреки разходи“ в съответното проектно предложение. 

4.5. Резервните членове в оценителната комисия: техните ангажименти възникват при констатиране 

на някое от следните обстоятелства: 

 

1) При явна / обективна невъзможност на определените в настоящата Заповед външни оценители 

или помощник-оценители да изпълнят поетите ангажименти за дейност в КППП. 

 

2) При възникване на някое от обстоятелствата по Чл.3,  ал. 1 от  Правилата за работа на 

оценителната комисия за подбор на проекти или при настъпване на други обективни причини, 
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поради които член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от 

резервен член. 

 

Когато заместването с резервен член не е възможно, се изменя настоящата Заповед. 

 

4.6. Наблюдатели в оценителна комисия: 

 

Правата и задълженията на Наблюдателите са определени в чл. 46 от ПМС № 161/2016 г. и чл. 15. от 

ПМС 162/2016 г. 

 

5. Работата на КППП приключва с оценителен доклад до РУО, съгласно разпоредбите на 

Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по 

чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. 

 

6. На основание Решение № РД05-293/18.11.2019 г. на РУО на ОП РЧР, КППП следва да  

възобнови работата си на 27.11.2019 г. 

 

7. Крайният срок за приключване на работата на КППП е 03.12.2019 г. 

 

8. Права в оценителната сесия по процедурата: 

 

Мария Станева Маринова – администратор; 

Даниела Кръстева Бърнева - администратор; 

Севдалина Ненкова Ненкова-Митева – оценител; 

Васка Николова Каптебилова – оценител; 

Даниела Асенова Салкина – оценител; 

Слава Тодорова Бахчеванска – помощник оценител; 

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Станева Маринова - Председател на КППП. 
 
 

  

 

 

) 

Председател на УС на МИГ 
 




