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Утвърдил: п……п……. 

(заличени данни съгласно ЗЗЛД)  

 

ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА МИГ 

Дата:02.11.2018г. 

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 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. 

 

 

 На основание ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС № 43-ВОМР/ 

02.11.2018г. 

 На основание РЕШЕНИЕ №5/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.  на УС на МИГ 

за обявяване на допълваща  Процедура за избор на външни експерти-оценители 

за допълване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията 

за ВОМР; 

 На основание  Чл. 6. (4) от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ 

ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА СНЦ „МИГ – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 

НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 

ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ 

 

1.Определям Състав на Комисията: 

-Председател: Мария Маринова, Изп. директор на МИГ 

-Член: Мария Петкова, експерт по прилагане на СВОМР на МИГ 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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-Член: Красимира Желязкова, член на УС на МИГ 

2. Определям за Администратор на документи по работа на Комисията: експерт по 

прилагане на СВОМР на МИГ. 

3.Дейности на Комисията: 

 Прием на документи за външни експерти –оценители: от 02.11.2018г. до 17.00ч. 

на 17.11.2018г. 

 Проверка по документи за наличието на изискуемите документи и съответствие 

с посочените в обявата изисквания: 18.11.2018г.; 

 Изготвяне и публикуване на допълнен списък с одобрените външни оценители: 

20.11.2018г. 

4.Приложения към настоящата Заповед: 

 Вътрешни правила се урежда организацията по избора на външни експерти – 

оценители, които да участват в комисиите за избор на проекти (КИП) в 

отделните етапи за оценка и одобрение на постъпилите проектни 

предложения/заявления за получаване на финансова помощ по мерките 

включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). 

 Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в 

конкурс за избор на външни експерти-оценители на проекти по СВОМР на 

МИГ; 

 Заявление за участие в Конкурс за избор на външни експерти-оценители  на 

проекти по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно 

развитие (СВОМР)  на МИГ; 

 Контролен лист  за административно съответствие и за допустимост на  

кандидатите за външни  експерти-оценители, на подадени проектни 

предложения по мерките,  включени в Стратегията за водено от общностите 

местно развитие за територията на МИГ; 

 Обява за  избор на външни експерти-оценители за създаване на база данни от 

оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР; 

 Бланка автобиография; 

 Други: нормативни документи за прилагане на  ВОМР. 
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