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ДОПЪЛНЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ 

– С ОТРАЗЕНИ ДАННИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ 

на проекти по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)  на МИГ „Лясковец – 
Стражица“  за периода 2014-2020 г. 

 
 

Име, презиме, фамилия 
Придобита 

образователна 
степен и 

специалност 

Област на 
професионална 
компетентност 

Професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако 
има такава, и практическият опит, свързан със заявената 

професионална компетентност. 

Десислава Лалчева 
Тенчева 

Магистър.  
1.Икономика. 
Бакалавър 
Филология 

Административна 
реформа; 
Финансов и 
икономически 

анализ 

Разработване на индикатори за благосъстояние в контекста на 
Европа 2020 
Изготвяне на финансов и икономически анализ на инвестиционни 
проекти; 
Извършване на оценки по ОП „Повишаване на гражданското 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 



 

 
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" 

 

 

Икономика, 
финанси,Социални 

дейности, 
Безопасни и 
здравословни 

условия на труд, 
социален 

мениджмънт и 
социално 

предприемачество

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 
на политики и законодателство“ 

Параскева Димова Димова Магистър - 
икономика 

Подготовка и 
управление на 
проекти. 

Оценител в МИГ „Троян Априлци“ 
Тръжни процедури по ПМС 160. 

Лилия Атанасова Стойчева Магистър  
Психология 
,Международен 
туризъм“,  
 

Педагогически 
съветник  
Вещо лице  - 
психологическа 
експертиза. 

Психолог 
 


