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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. 

 

Ел. поща 

Павлина Савова Йончина Магистър. 

1.Технически 

науки. 

2.Икономика. 

Телекомуникации 1.Съвет на Европа, НСОРБ, оценител 

2.ПРСР, Лидер, СМР, оценител 

3. МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР 

yonchina@gmail.com 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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4.Общини, оценител в процедури на 

ЗОП. 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

Магистър 

Аграрни науки.  

Растиниевъдство 

Община Плевен 

Икономика, 

социални 

дейности, 

мениджмънт 

1. МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР 

2.Оценител на проекти по мерки 321,311, 

121, 312  в МИГ в България. 

presich@abv.bg 

Слава Тодорова 

Бахчеванова 

Доцент, доктор 

Биотехнологии, 

хранителни 

технологии 

Биотехнологии, 

хранителни 

технологии 

 

1.МИ- оценител, ОПИК 

2.МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР 

bahchevanskas@gmail.co

m 

Красимира Боюклиева-

Кубинска 

Магистър 

Икономика 

Финансов 

мениджмънт 

 

Икономика 1.Оценител на проекти по мерки 321,311, 

121, 312  в МИГ в България. 

2. Общини, оценител в процедури на 

ЗОП. 

krass_bok@abv.bg 

Николай Христов Енчев Магистър, 

инженер 

Машинно 

инженерство 

Подготовка и 

управление на 

проекти. 

 

Оценител на проекти по мерки 321,311, 

121, 312  в МИГ в България. 

 

casdkar@rozabg.com 

Соня Маринова 

Обущарова 

Магистър 

Машинно 

инженерство 

Машинно 

инженерство 

Маркетинг и 

МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР . 

 

s.o.n.y.obushtarova@gma

il.com 
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 мениджмънт 

Татяна Петрова Петрова Магистър 

1.Администрация 

и управление 

2.Икономика 

1.Администрация 

и управление 

2.Икономика 

1.МРРБ-оценител 

2. Общини, оценител в процедури на 

ЗОП. 

tania_ant@abv.bg 

Николай Стефанов 

Найденов 

Доктор на 

науките 

Механизация на 

земеделието 

1.Машинно 

инженерство 

2.Финансов и 

икономически 

анализ 

1.АРР-Русе 

Междинни оценки на общински планове 

и проекти за развитие. 

2.НССЗ-Русе 

Разработване и оценка та бизнеспланове 

по мярка 6.3. 

nik_naydenov@abv.bg 

Севдана Йорданова 

Петкова 

Магистър 

Политически 

науки 

1.Социални 

дейности 

2.Мениджмънт 

1.ОПРЧР-процедура за избор на 

изпълнители по проект 

2.НПО-оценка на проекти 

sevdanajordanova@mail.

bg 

Стефка Атанасова 

Кръстева 

Магистър 

Администрация и 

управление 

Администрация и 

управление  

МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР . 

stefi150@abv.bg 

Даниела Асенова Салкина Магистър 

ККТ 

Информационни и 

комуникационни 

технологии и 

информатика 

1.Община- оценител в процедури по 

ЗОП 

2. МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР . 

salkinadaniela@gmail.co

m 

Васка Николова 

Каптебилова 

Магистър, 

инженер 

Инженерство ХВП 1.ЕИФ-държавни помощи 

2. МИГ в България- оценител на проекти 

v_kaptebilova@yahoo.co.

uk 
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Биотехнологии на МИГ към СМР . 

Ема Фиданова Недева Магистър 

1.Администрация 

и икономика 

2.Природни и 

биологически 

науки 

Природни и 

биологически 

науки 

1.ФМ на ЕИП-оценител 

2. МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР . 

ema.eneva1@gmail.com 

Елена Любенова Стоянова Магистър 

1.Икономика 

2.Металургия 

Административно 

управление 

1.Община-оценител в процедура по ЗОП 

2.Частен сектор-проекти и програми 

3.АРИР-Добрич-проекти и програми 

elenaelf@abv.bg 

Мария Йосифова Гиева Магистър 

Превод и 

интеркултурна 

комуникация 

Икономика 

Икономика и 

организация на 

труда 

Оценител на проекти по мерки 321,311, 

121, 322 и 312  в МИГ в България. 

mariya.gieva@gmail.com 

Еленка Димитрова 

Маринова 

Магистър 

Икономика 

Счетоводство и 

контрол 

Община- оценител в процедури по ЗОП e_iotovska@abv.bg 

Христина Ганчева 

Василева 

Магистър 

Икономика 

Предприемачество 

Разработване и 

управление на 

проекти 

Разработване и управление на проекти hristinagvasileva@abv.bg 

Щерьо Чавдаров 

Черногоров 

Магистър, 

инженер 

Архитектура, 

строителство и 

1.МРРБ и ПРООН-оценител 

2. Оценител на проекти по мерки 

scc@abv.bg 
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Архитектура, 

строителство и 

геодезия 

геодезия 321,311, 121, 322 и 312  в МИГ в 

България. 

Христослава Веселин. 

Георгиева 

Бакалавър 

Икономика 

Икономика, 

финанси, 

държавни помощи 

1.АОП-оценка търгове 

2.МРРБ-контрольор 

hristoslava.georgieva@g

mail.com 

Нина Мичева Асенова Магистър 

Природни науки 

 

Публична 

администрация 

Държавна 

администрация 

Община- оценител в процедури по ЗОП ninavp@abv.bg 

Веселина Николаева 

Парушкова 

Магистър 

Социални 

дейности 

Социални 

дейности 

Разработване и управление на проекти velinakostova@usa.com 

Правда Колева Димова Магистър 

Електроинженер 

Икономика 

Икономическо 

развитие 

 

1.ПРООН-оценител 

2.МС-външен оценител 

3.МРРБ-оценител 

4.  МИГ в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР . 

pkdimova@gmail.com 

Камен Милчев Димитров Магистър 

Администрация и 

управление 

Туризъм 

Енергийна 

ефективност 

Екология 

Община- оценител в процедури по ЗОП kamen_kmd@abv.bg 

Пламен Маринов Чингаров Магистър Информационни и 1.Финансови и икономически анализи chingarov@abv.bg 
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ККТ 

Икономика 

комуникационни 

технологии и 

информатика 

2. МИГ и МИРГ в България- оценител на 

проекти на МИГ към СМР . 

3.ФМ на ЕИП-оценител 

Галина Петрова Даскалова Магистър, 

инженер 

Животновъдство 

Публична 

администрация 

Животновъдство 

Педагогика и 

публична 

администрация 

Оценител на проекти по мерки 321,311, 

121, 111, 123, 322 и 312  в МИГ в 

България. 

gpdaskalova@gmail.com 

Ганка Димова Дончева Магистър 

Машинно 

инженерство 

Икономика 

Разработка и 

управление на 

проекти 

Община- оценител в процедури по ЗОП gdon4eva@abv.bg 

Галина Недялкова Митева Магистър 

Филология 

Право 

Икономика 

Педагогика 

Административна 

реформа 

Финансов и 

икономически 

анализ 

1.АРИРИ-изготвяне на процедури 

2.Анализи и проучвания в МИГ 

 

galinami@abv.bg 

Татяна Върбанова Илиева Магистър 

Икономика 

Държавни помощи МИ-изпълнение на проекти и контрол по 

ЗОП,ПМС55,ПМС160,ЗУСЕСИФ 

tania_jordanova@yahoo.c

om 

Рангел Георгиева 

Матански 

Бакалавър 

Растениевъдство 

Разработка и 

управление на 

проекти 

МИГ  в България- оценител на проекти 

на МИГ към СМР . 

rangelmatanski@gmail.co

m 
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Сирма Методиева Петрова Магистър 

Европеистика и 

социални науки 

Финансов и 

икономически 

анализ 

1.Финансов и икономически анализ 

2. МИГ  в България- оценител на 

проекти на МИГ към СМР . 

sirma.petrova@yahoo.co

m 

     


