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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – 

СТРАЛДЖА 2016г.”, 
 ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2018 г. 

 
Днес 27.08.2018 г. в гр.Стралджа, на адрес ул.”Хемус” №10 се проведе заседание на УС на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа  2016г.”.Заседанието е свикано от 

председателя на УС с начален час 17.00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” и на него присъстват 

следните членове: 
 

1. Николай Вълчев Николов – председател на УС 

2. Атанас Киров Киров – член 

3. Елка Гочева Велчева – член 
4. Едрьо Вълев Шидерски – член 

           От заседанието отсъства Тодор Добрев Атанасов 

Заседанието има нужния кворум за провеждане и вземане на решения съгласно чл.37, ал.5 от Устава 
на сдружението. 

Заседанието се председателства от председателя на УС г-н Николай Николов и се протоколира от г-

жа Елка Вълчева 
На заседанието присъства и Щерьо Черногоров – ИД 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:  

1. Разглеждане на постъпилите документи за участие в конкурса за избор на външни експерти – 
оценители  

2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ ; 

По първа точка  

Г-н Николов информира присъстващите, че със Заповед №6/20.07.2018 г. на Председателя на УС на 

МИГ-Стралджа 2016г. е наредено провеждането на Конкурс  за избор на външни експерти-оценители 

на проекти към СВОМР  на „МИГ-Стралджа 2016”, със срок от 23.07.2018 г. до 17.08.2018 г. 

съгласно одобрена Покана за представяне на документи и образци от документи заучастие в 

конкурса при спазване на Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители на СНЦ 

„МИГ-Стралджа 2016г.”. 

За целта Поканата за провеждане на конкурса беше публикувана на интернет страницата на 

Сдружението: http://www.mig-straldzha Постъпилите документи бяха заведени в Регистър на 

постъпилите документи от кандидати в конкурс за избор на външни оценители.  

В рамките на определения срок са постъпили документи от следните лица: 
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№ 

по 

ред 

Входящ № Дата на получаване Кандидат Начин на 

подаване 

 

1 ВЕО-1 24.07.2018/01,14 ч. Добрин Михайлов Савчев по ел.поща 

2 ВЕО-2 24.07.2018/14,31 ч. Надежда Иванова Митева по ел.поща 

3 ВЕО-3 24.07.2018/19,30 ч. Васка Николова Каптебилова по ел.поща 

4 ВЕО-4 25.07.2018/10,00 ч. Преслав Трилков Гайдарски по куриер 

5 ВЕО-5 25.07.2018/16,58 ч. Елена Любенова Стоянова по ел.поща 

6 ВЕО-6 25.07.2018/23,55 ч. Кателина Милкова Пеневска по ел.поща 

7 ВЕО-7 26.07.2018/14,35 ч. Златка Петрова Плеснева по поща 

8 ВЕО-8 27.07.2018/14,30 ч. Слава Тодорова Бахчеванска по поща 

9 ВЕО-9 28.07.2018/21,01 ч. Нина Иванова Маринова по ел.поща 

10 ВЕО-10 31.07.2018/01,04 ч. Петя Харалампиева Георгиева по ел.поща 

11 ВЕО-11 01.08.2018/10,00 ч. Соня Маринова Обущарова по куриер 

12 ВЕО-12 02.08.2018/10,15 ч. Владимир Валериев Станчев по ел.поща 

13 ВЕО-13 03.08.2018/10,00 ч. Павлина Савова Йончина по куриер 

14 ВЕО-14 03.08.2018/10,10 ч. Станка Стефанова Делчева по куриер 

15 ВЕО-15 14.08.2018/10,00 ч. Ирена Иванова Георгиева по куриер 

16 ВЕО-16 14.08.2018/14,00 ч. Маргарита Николова Ананиева по поща 

17 ВЕО-17 16.08.2018/10,00 ч. Веска Михайлова Вукарска лично в офиса 

18 ВЕО-18 16.08.2018/15,05 ч. Златка Атанасова Георгиева по ел.поща 

19 ВЕО-19 16.08.2018/16,00 ч. Ивелина Йорданова Станева по ел.поща 

20 ВЕО-20 16.08.2018/18,47 ч. Мария Иванова Тодорова-Митова по ел.поща 

21 ВЕО-21 16.08.2018/18,51 ч. Милен Йорданов Йорданов по ел.поща 

22 ВЕО-22 16.08.2018/21,17 ч. Нели Лучкова Македонска-

Цветкова 

по ел.поща 

23 ВЕО-23 17.08.2018/14,18 ч Стела Матева Вълчовска по ел.поща 

24 ВЕО-24 17.08.2018/15,00 ч Красимира Красимирова 

Боюклиева-Кубинска 

по ел.поща 

25 ВЕО-25 17.08.2018/15,30 ч Надя Стефанова Грудева по куриер 

26 ВЕО-26 17.08.2018/15,35 ч Николина Христова Дечева по куриер 

27 ВЕО-27 17.08.2018/16,00 ч Либерт Петков Явашев лично в офиса 

28 ВЕО-28 17.08.2018/16,15 ч Десислава Иванова Гайдарова лично в офиса 

29 ВЕО-27 17.08.2018/19,19 ч Надежда Друмева Бобчева по ел.поща 

Конкурсът за избор на външни експерти - оценители се провежда в съответствие с Раздел 

ІІI Ред за провеждане на конкурса от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на 

външни експерти - оценители от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Стралджа 2016г.. Конкурсът следва да се проведе на два етапа, както следва: 1. Проверка на 

документи за съответствие с посочените в поканата изисквания; 2. Изготвяне на списък с 

одобрените в резултат на проверката лица, които могат да бъдат включвани като външни 
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експерти – оценители в състава на КППП. На днешното заседание следва да бъдат разгледани от 

УС постъпилите заявления за установяване на съответствието на кандидатите с обявените 

изисквания, за което да се попълват съответните контролни листи за проверка. 

УС на МИГ следва да вземе решение за съответствие на квалификацията и 

професионалната компетентност на одобрените лица, след което да се изготви Списък на 

одобрените в резултат от проверката външни експерти – оценители 

Пристъпи се към разглеждане на постъпилите документи и попълване на съответните Листи 

за проверка на съответствие на кандидатите в конкурса с обявените в поканата изисквания.  

След извършената проверка на съответствието на документите, на основание чл.12, ал.1 и 

ал. 4 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти – оценители 

от СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“, Управителния съвет взе решение да бъдат изискани 

допълнителни документи от част от кандидатите, за които е установено, че не са представени 

някои от посочените в поканата документи или са представени, но не в изискуемата форма или са 

представили документи, които не дават възможност да се прецени съответствието с 

изискванията. Констатации, свързани с липсващи документи и/или несъответстващи изисквания 

са обобщени, както следва: 

№ Име, презиме, фамилия Констатации при проверката на документите 

1 Надежда Иванова Митева Приложена е книжка с оценки без диплома. Не са 
представени Дипломи за висше образование и 
сертификати 

2 Васка Николова Каптебилова Представените документи не показват наличие на 3 г. 
опит в област Държавни помощи и Оценяване на 
проектни предложения по програми или оферти по 
процедури за възлагане на обществени поръчки 

3 Елена Любенова Стоянова Представените документи не показват наличие на 3 г. 
опит в област Оценка на бизнес план 
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4 Петя Харалампиева Георгиева Представените документи не показват наличие на 

3 г. опит в област - Разработване на бизнес 

планове и управление на проекти 

- Хуманитарна работа с хора в неравностойно 

положение 

- Природозащитни дейности с младежи от 

местната общност 

- Разарботване на стратегии за икономическо 

развитие и развитие на туризма и опазване на 

околната среда 
- ЗП с опит в отглеждане на пчели и биоплодове 

5 Ирена Иванова Георгиева Не са представени документи по т. 4.5 от поканата, 
доказващи съответствието с изискванията по т. 3.1.3. 
относно наличие на познания и/или професионален 
опит в разработването/оценката на бизнес планове 

6 Ивелина Йорданова Станева Не са представени доказателства за 3 годишен опит в 
област: Педагогика 
Туризъм – хотелиерство и ресторантьорство 
Администрация и управление 
Информатика 

След разглеждане на получените документи и направените констатации Управителния 

съвет, при гласували, както следва: 4 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе 

следното: 

 РЕШЕНИЕ № 1 Възлага на изпълнителния директор на МИГ да подготви и изпрати писма 

до кандидатите с искане за представяне на допълнителни документи и/или информация, като на 

основание чл.12, ал.4 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор на външни 

експерти – оценители от СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ да определи срок за представянето им - 

до 5 работни дни от датата на изпращане на електронно съобщение. 

По втора точка г-н Николай Николов, председател на УС, предложи свикването на Общо събрание 

на Сдружението да бъде на 18.09.2018 г. от 14.00 часа, при следния дневен ред:  

1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“; 

2. Други 

След обсъждане и липса на други предложения по тази точка от дневния ред, бе проведено гласуване на 

предложението. Същото бе прието с пълно мнозинство /4 гласа „за”/ 
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РЕШЕНИЕ: УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на Сдружението на 

18.09.2018 г. от 14.00 часа, със приетия дневен ред. 

 

Поради изчерпване надневният ред заседанието бе закрито. 

 

 

Протоколчик……………П …………………………. 

                                     /Елка Велчева/ 

Председател на УС на МИГ – Стралджа 2016г.:                     П        

                                                                                         /Николай Николов/            
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