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ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 

№ 41-ВОМР/ 10.12.2019г. 

Гр. Лясковец 

На основание Уведомително писмо на ДФЗ-РА с изх.№134/подмярка 19.2 се изисква 

преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения по МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154-

S1, 

На основание взето РЕШЕНИЕ №01/Протокол 21-ВОМР/ 09.12.2019г. от заседание на 

Управителния съвет на МИГ“Лясковец-Стражица“, 

НАРЕЖДАМ: 

1.Комисия за подбор на проектни предложения по МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на

неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154-S1 да се събере в състава, 

определен в Заповед за назначаване на КППП с №03  на упълномощено 

лице/07.02.2019г.както следва: 

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.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Даниела Асенова Салкина Външен експерт-оценител в Списък от 

Централизиран конкурс за избор на 

външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна 

Магистър 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”



            
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“.  

финансова помощи и  Списъка с 

избрани оценители в Конкурс на МИГ 

Галина ПетроваДаскалова Външен експерт-оценител в Списък от 

Централизиран конкурс за избор на 

външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с 

избрани оценители в Конкурс на МИГ 

Магистър 

Рени Иванова Каназирева Оценител –член на Общо събрание на 

МИГ, излъчен с Решение 

№02/ОС05/28.11.2018г. 

Магистър 

 

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

 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Красимира Буюклиева-

Кубинска 

Помощник-оценител - Външен 

експерт-оценител в Списъка с 

избрани оценители в Конкурс на 

МИГ 

Магистър 

 

Резервни членове: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Преслава Димова Димова Резервен експерт-оценител от 

Списъка с избрани оценители в 

Конкурс на МИГ 

Магистър 

Преслав Трилков Гайдарски Резервен експерт-оценител от 

Списъка с избрани оценители в 

Конкурс на МИГ 

Магистър 

Марияна Милчева Николова Оценител –член на Общо събрание 

на МИГ, излъчен с Решение 

№02/ОС05/28.11.2018г. 

Магистър 

 

2. По отношение оценка на проектните предложения: процедурата да се върне на Етап 

ОАСД при който оценителите да отхвърлят проектно предложение на фирма „Евротафт“ 

АД като недопустимо. 

 

За всички класирани проектни предложения на етап ОАСД да се направи отново оценка на 

етап ТФО, при стриктно спазване на „Критерии и методика на проектните предложения“, 

при установена неяснота или нередовност да се изисква допълнителна информация от 

кандидатите. Да се обърне внимание на критерият за осигуряване на работни места. 

   

3.Да се изготви нов оценителен Доклад. 
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4.Срокът за работа на КППП по МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154-S1 следва да приключи не по-късно от 14 

януари 2020г. 

 

 

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Мария Маринова, 

Изп.директор на МИГ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

) 

Председател на УС на МИГ 

 




