
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

ЗАПОВЕД
Х!! 2 /03.01.2018 г.

Във връзка с провеждането на подбор на проектни предложения по процедура
ВО05М90РО01- 1.026 "миг Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучения за заети лица" и
на основание чл. 44, ал.1 на ПМС 161104.07.2016 г. и Минималните изисквания към реда
за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР:

1. ОТМЕНЯМ ЗАПОВЕД К!! 1/02.01.2018г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

11.КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СЪСТАВ:

1. МАРИЯ ИВАНОВА СТАНКОВА - Председател на КППП, член на колективния
върховен орган на миг, без право на глас, адрес: гр. Стрелча, "Витоша" N2 7, тел. 0888
285260,
Квалификация Икономист - Корпоративни финанси

2. ПЕНКА БОЙЧЕВА КАЦАРОВА - СТЕФАНОВА - Секретар на КППП, член на
колективния върховен орган и екипа на МИГ, без право на глас, адрес: гр. Стрелча, ул.
"Мильо Балтов" N23, тел. 0882270818,
Квалификация Публична и бизнес администрация

3. Членове на КИПП с право на глас:

ГАЛЯ ТОМОВА МЕНОВА - външен експерт - оценител
адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" N2 29, вх. Б, ет. 3, ап. 6, тел. 0899 925749,
Квалификация - Публична администрация, връзки с обществеността, консултант
европейски програми и проекти

НЕБАХА Т ФЕИМ ЮСЕИН - външен експерт - оценител
адрес: гр. Момчилград, ул. ,,9-ти септември" N2 5, Вх. Б, ап. 16, тел. 0884212225,
Квалификация - Социални дейности и финанси

АНГЕЛИНА МИТОВА ШЕНТОВА - член на върховния колективен орган и екипа на
МИГ, адрес: гр. Панагюрище, ул. "Марин Дринов" N2 15, тел. 0882 270819, Квалификация
- Икономика, финанси и счетоводство



I

111. На основание чл. 15, ал. 1 т, 2 от ПМС 162 от 05.07.2016 г. и във връзка с писмо
Х!! РД 50-193/22.12.2017 г. на Ръководителя на УО на ОП РЧР, определям за
наблюдатели:
1. Надежда Руменова Огнянова - главен експерт в отдел "Предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ", ГД ЕФМПП, МТСП, e-mail: n.ognyanova@mlsp.government.bg
2. Виктория Якова Петрова - старши експерт в отдел "Верификация - Южен", ГД
ЕФМПП, МТСП, e-mail: phare-pz2@mlsp.government.bg

IV. Да се изготвят и подадат Заявки за потребителски профили в ИСУВ 2020 по
образец на същите лица с посочено право на достъп по модули, съгласно Приложение
Х!! 1 към настоящата заповед.

V. Резервни членове на КППП:
1. РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАН СКИ - външен експерт - оценител, адрес: с. Момино
село, област Пловдив, ул. ,,23-та" N!!28, тел. 0888 445761,
Квалификация - Технически науки, компютри, аграрно инженерство, прилагане на мерки
отСВОМР

2. ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА - външен експерт - оценител, адрес: гр.
Велинград, ул. .Винчо Горанов" N!!19, вх. А, ет. 3, ап. 8, тел. 0885 202428,
Квалификация - Технически науки, изчислителна техника, прилагане на мерки от СВОМР

3. МАРИЯ ТАНЧЕВА НЕЙЧЕВА - член на върховния колективен орган и екипа на
МИГ, адрес: гр. Стрелча, ул. "Нягол Добрев Христев" N!!2, тел. 0882 270814,
Квалификация - Хуманитарни науки, прилагане на публични мерки от СВОМР

VI. Определям възнаграждение на членовете на комисията, както следва:
1. Председател на комисията - 100,00 лева на ден;
2. Членове на комисията - външни експерти оценители - 200 лева на оценен проект 11ОО
лева за оценка на АСд, 1ОО лева за ТФО/;
3. Членовете на екипа на МИГ - без заплащане.

VII. Да бъде организирано и проведено от екипа на МИГ обучение на Комисията за
подбор на проектни предложения на 09.01.2018 г,

VIII. Копие от настоящата заповед, заедно с копие от попълнените заявки за
потребителски профили да бъдат изпратени по електронна поща до ЦКЗ и до УО на
ОПРЧР.

Настоящата заповед да се сведе до знанието гореспоменатите лица за сведение и
изпълнение.

ГАЛИНА МАТАНОВА



ПРИЛОЖЕНИЕ К!! 1 КЪМ ЗАПОВЕД Х!! 2/03.01.2018 г.

Право на достъп по модули за членовете на КППП по процедура BG05M90P001-
1.026 "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучения за заети лица"

Мария Иванова Станкова - Председател на КППП
Оценителна ~ Администриране
сесия по
процедура ~ Оценяване

Пенка Бойчева Кацарова - Стефанова - Секретар на КППП
Оценителна ~ Администриране
сесия по
процедура ~ Оценяване

Галя Томова Менова - външен експерт - оценител
Оценителна D Администриране
сесия по

~ Оценяванепроцедура

Небахат Феим Юсеин - външен експерт - оценител
Оценителна D Администриране
сесия по
процедура ~ Оценяване

Ангелина Митова Шентова - член на върховния колективен орган на МИГ
Оценителна D Администриране
сесия по
процедура ~ Оценяване


