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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г."

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ –

СТРАЛДЖА 2016 г.”,
 ПРОВЕДЕНО НА 17.08.2020 г.

Днес  17.08.2020 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 9.30 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” и
на него присъстват следните членове:

Николай Вълчев Николов – председател на УС
Атанас Киров Киров – член
Едрьо Вълев Шидерски – член
Альоша Йорданов Лужецки  – член
Стоянка Йорданова Костадинова - член
           
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 Стоянка Костадинова
На заседанието присъства и Щерьо Чавдаров Черногоров – ИД

Заседанието протече при следния дневен ред: 
       1.   Определяне на състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.346 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” 

Първа точка 
 Докладва Председателя на УС:      
Във връзка с приключване на крайният срок на прием на проектни предложения по Процедура
№ BG06RDNP001-19.346 по Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием
от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ, трябва да бъде сформирана оценителна комисия въз
основа на заповед на председателя на УС. Следва да бъдат обсъдени и одобрени председателя,
секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти и  членовете на
Общото събрание на МИГ, които следва да участват в КППП по Процедурата  
В тази връзка, предлагаме следния състав на КППП  по Процедура № BG06RDNP001-19.346
по Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“  - втори прием
За  председател  –  Щерьо  Чавдаров  Черногоров,  изпълнителен  директор  на  МИГ-Стралджа
2016г. с  опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в оценяване на
проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода
на действие на ПРСР 2007 - 2013.
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За  секретар  «Варовик  Комерс»  ЕООД,  като  член  на  ОС  на  МИГ,  притежаващ  опит  в
изпълнението и администрирането на проекти по ПРСР, предложена и одобрена на заседание
на Общото събрание от 12.03.2019 г.

Членове с право на глас: 

 Петя Харалампиева Георгиева -  от списъка с външни експерти оценители, участвала
в  множество  процедури  за  избор  по  Закона  за  обществените  поръчки,  избрана  в
съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г. 

 Васка  Николова  Каптебилова  от  списъка  с  външни  експерти  оценители,  с
изключителен  опит  в  оценката  и  мониторинг  на  проекти,  опит  в  оценяване  на
проектни предложения , избрана в съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162
от 5 юли 2016 г. 

 „Амбулатория  за  индивидуална  практика  за  първична  извънболнична  медицинска
помощ  –  д-р  Таня  Георгиева  ЕТ”, като  член  на  Общото  Събрание,   с  опит  по
изготване и изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020 г.

Резервни Членове
 Надежда  Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители, притежаваща

необходимата квалификация и професионален опит
 Елена  Любенова Стоянова от списъка с външни експерти оценители,  притежаваща

необходимата квалификация и професионален опит
 Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г., с дългогодишен опит

и познаващ спецификата на ВОМР.

След  запознаване  с  предложените  членове  на  КППП  и  приключване  на  обсъждането  на
квалификацията и професионалната компетентност, на които трябва да отговарят членовете на
КППП,  Управителният  съвет  на  Сдружение  с  нестопанска  цел  „МИГ –  Стралджа  2016г.“
гласува  състава  на  Комисия  за  подбор  на  проектни  предложения  по  процедура
BG06RDNP001-19.346 по Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием
към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” 
Предложението бе гласувано и одобрено с /4/ „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /

РЕШЕНИЕ №1
УС  на  СНЦ  „МИГ  –  Стралджа  2016г.”  ,  приема  че,  квалификацията  и  професионалната
компетентност, на които трябва да отговарят председателя, секретаря, представителите на ОС
и външните експерти оценители - членове на КППП по процедура BG06RDNP001-19. 346 по
Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием към Стратегията за ВОМР на
„МИГ-Стралджа 2016г.”, са в съответствие с конкретната процедура и задачите им, които се
обективират в Заповедта за сформиране на комисия.

РЕШЕНИЕ №2
УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” , утвърждава следния състав на КППП по процедура
BG06RDNP001-19. 346 по Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием
към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”  
За  председател  –  Щерьо  Чавдаров  Черногоров,  изпълнителен  директор  на  МИГ-Стралджа
2016г., член на екипа на МИГ
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За секретар - «Варовик Комерс» ЕООД, като член на ОС на МИГ
Членове с право на глас: 

1. Петя Харалампиева Георгиева -  от списъка с външни експерти оценители, избрана в
съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г. 

2.  Васка Николова Каптебилова от списъка с външни експерти оценители,  избрана в
съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г. 

3.  „Амбулатория за индивидуална практика  за  първична извънболнична медицинска
помощ – д-р Таня Георгиева ЕТ”, като член на ОС 

Резервни Членове
1. Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители
2. Елена Любенова Стоянова от списъка с външни експерти оценители
3. Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г.,  член на екипа на

МИГ

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

Протоколчик…………………………………….

                                 / Стоянка Костадинова /

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

                                                                                                     /Николай Николов/           
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