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Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Стамболово – Кърджали 54“ 
 

 

З А П О В Е Д   № 9 

от  18.07.2018 г. 
.  

 
 

На основание чл. 5, ал. 1 и чл.8, ал.1 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за 

избор на външни оценители от Местна инициативна група  Стамболово – Кърджали 54 и 

необходимостта от извършването на предварителен подбор на външни оценители за оценка на 

проектни предложения, които ще бъдат подадени по предстоящи за обявяване процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да се проведе конкурс за избор на външни експерт - оценители на проекти към СВОМР 

на Местна инициативна група „Стамболово – Кърджали 54“. 

2. Одобрявам  проекта на поканата, образци на документи за участие в конкурса. 

3. Определям краен срок за представяне на документи на участници в конкурса - 30 

август 2018 г. 

4. Определям Иванка Найденова Душкова – Изпълнителен директор на МИГ Стамболово 

– Кърджали 54  за отговорен служител за публикуване на поканата за конкурса и приложенията към 

нея на интернет страницата на Сдружението: http://www.lagsk.eu    

5. Възлагам на Иванка Найденова Душкова – Изпълнителен директор на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 да организира процеса на приемане на документи за участие в конкурса 

 

            
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Споразумение №РД 50-37/20.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ 
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

http://www.lagsk.eu/


с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково, Старата сграда на общинска 
администрация, тел.: +359 888 65 31 46;+359 899 91 67 16 e-mail: migstambolovo_kj@abv.bg 

и завеждането им в Регистър на постъпилите документи от кандидати в конкурс за избор на външни 

оценители, провеждан от  Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените в нея лица. 

 

Лятиф Расим …………/П/*…………………. 

Председател на Управителния съвет  

на МИГ Стамболово – Кърджали 54 

*Заличена информация съгл. чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 


